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Sammanfattning  
Penningtvätt är ett stort problem på ett nationellt likväl som internationellt plan. 

Konsekvenser blir negativa inom ett flertal områden. Penningtvätt kan utföras på olika sätt 

och måste därför ha en bred reglering för att kunna omfatta alla typer. Kronofogden omfattas 

inte av lagen om åtgärder mot penningtvätt och är därmed en möjlig plats för penningtvätt i 

praktiken.  Uppsatsens syfte har varit att beskriva penningtvättsprocessen i kort, dåtida och 

nutida reglering samt rapporteringsproblematiken och Kronofogdens självreglering. Metoden 

har varit att studera material från nationell rätt samt dess förarbeten, EU-direktiv och riktlinjer 

från FATF. Dokument, rapporter och yttranden från olika myndigheter och organisationer har 

studerats för att ge läsaren en uppfattning om hur regleringen ser ut i praktiken samt dess 

brister. För att komma åt penningtvätt genom Kronofogden har det genom uppsatsen 

konstaterats att lagändring bör göras, antingen av penningtvättslagens tillämpningsområde 

eller ändra den sekretess som hindrar Kronofogden att rapportera utan lagstöd. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund  
Ett problem som uppmärksammades i media

1
 under första halvan av år 2015 är att det finns 

myndigheter som inte omfattas av penningtvättslagen, där ibland Kronofogdemyndigheten. 

Vissa skulle definiera det som en lucka i lagen. Samhället utvecklas ständigt och snabbt vilket 

kräver att lagstiftningen anpassas för att i största utsträckning förhindra att brottslingen ges ett 

konstant försprång. Penningtvätt är ett stort problem både nationellt och internationellt. Det 

kan ge negativa konsekvenser för landets säkerhet, utgöra ett hot mot det finansiella systemets 

stabilitet och på lång sikt den nationella samhällsekonomin som helhet. Penningtvätt kan 

utföras på flera olika sätt och måste därför ha en bred reglering för att kunna omfatta alla 

typer av penningtvätt.  

 

Offentlighet- och sekretesslagen hindrar myndigheter från att sprida och överlämna 

information om verksamheter och privatpersoner. Uppgifter om penningtransaktioner klassas 

som så pass känsliga uppgifter varför sådana omfattas av skyddsbestämmelserna i OSL. För 

att en myndighet ska få överlämna uppgifter till en annan myndighet, tillexempel 

Kronofogden och Finanspolisen, krävs att en sekretessbrytande bestämmelse medger detta. 

Andra lagar, utöver OSL, kan verka sekretessbrytande utifrån dess syfte och 

penningtvättslagen är därför sekretessbrytande. Problematiken här är att Kronofogden inte 

omfattas av penningtvättslagen varför dess sekretessbrytande bestämmelser inte är tillämpliga 

på myndighetens verksamhet. 

 

Kronofogden omfattas inte, som media belyst, av penningtvättslagen. De har en rättsvårdande 

roll och ska försöka, i största möjliga mån, motverka all typ av brottslighet. Men när lagen 

som ska motverka penningtvätt samtidigt hindrar myndigheter från att rapportera misstankar 

till Finanspolisen krävs det att ämnet regleras på annat sätt. Om inte önskad effekt kan uppnås 

genom alternativ reglering måste lagändring göras.  

 

Kronofogdemyndigheten är den myndighet som ska skapa balans mellan den som ska ha 

betalt och den som ska betala. I lagens mening bedriver de inte någon verksamhet trots att de 

handhar betalningar och auktioner. Myndigheten har en opartisk roll i samhället och drivs helt 

utan vinstsyfte. Kronofogden har en rättsvårdande roll men är inte enligt penningtvättslagen 

skyldig, och hindras till viss del, att rapportera misstänkt penningtvätt. Två motstridiga syften 

kan tyckas.  

 

Även om målet är nolltolerans mot penningtvätt är den bittra sanningen, som det ser ut nu, att 

det alltid kommer finnas ett mörkertal. Desto mer lagen och myndigheter försvårar 

möjligheten att tvätta pengar, desto mindre lönsamt blir det för den organiserade 

brottsligheten och förhoppningsvis minskas antalet. Uppsatsen kommer till största del 

innefatta åtgärder mot penningtvätt i förebyggande syfte men även beröra brottet penningtvätt 

samt en diskussion om alternativ reglering.  

 

Sammanfattningsvis finns det en svensk reglering som har till syfte att motverka penningtvätt 

men som samtidigt hindrar villiga från att rapportera misstankar och ger då en möjlighet för 

brottsligheten att tvätta pengar genom staten.  

 

                                                 
1
 Palutko Macéus, 2015. Kronofogden – en plats för penningtvätt, SvD näringsliv.  

Danckwardt, 2015. ”Lucka i lagen” när kontanter tvättas vita hos Kronofogden, Dagens Juridik.  
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1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är trefaldigt. För det första ska uppsatsen delge information om 

penningtvätt i allmänhet och hur penningtvättsprocessen kan se ut. För det andra ska 

uppsatsen på ett överskådligt sätt beskriva den internationella och nationella regleringen i tre 

nivåer, tidigare och gällande reglering, dess arbete bakom samt förslag till ny reglering. För 

det tredje ska uppsatsen delge information om Kronofogdens självreglering kring ämnet och 

varför de är en möjlig plats för penningtvätt samt rapporteringsproblematiken för de som inte 

omfattas av penningtvättslagen.  

 

1.3 Frågeställningar 
Följande frågor har ställts och besvarats i uppsatsen: 

 Vad är penningtvätt och hur påverkar det samhället? 

 Är Kronofogdemyndighetens verksamhet en möjlig plats för penningtvätt?  

 Hur ser Kronofogdemyndighetens ställningstagande ut gällande kontanthantering?  

 

1.4 Metod  
Utgångsmetoden för denna uppsats är rättsdogmatisk metod.

2
 Uppsatsen bygger på material 

från gällande nationell rätt, EU-direktiv samt riktlinjer från FATF men likväl förarbeten, 

såsom propositioner och statens offentliga utredningar. Rapporter, artiklar och yttranden från 

berörda myndigheter och organisationer samt doktrin har även studerats. Nationell rätt har sitt 

ursprung från EU-direktiv och riktlinjer från FATF och är därför i högsta grad påverkad av 

ändringar som sker internationellt. Finansinspektionens rekommendationer och Kronofogdens 

interna reglering har undersökts för att få en uppfattning om alternativ reglering samt om 

bristerna inom rättsområdet behöver åtgärdas genom lagändring eller om självregleringen är 

tillräcklig. Äldre rätt har även studerats för att ge läsaren en djupare förståelse om 

förändringen som har skett.  

 

Frågeställningarna bygger i största del på myndigheter och verksamheter som inte omfattas av 

penningtvättslagen och därför finns det inte någon praxis inom ämnet. För att få en insikt om 

hur självregleringen faktiskt fungerar på Kronofogden har det tagits kontakt med olika 

verksamma personer på myndigheten.  

 

1.5 Avgränsning  
Uppsatsen är avgränsad till svensk rätt samt till rekommendationer och direktiv från de 

påverkande internationella organisationerna FATF och EU. Uppsatsen kommer att belysa 

åtgärderna inom Kronofogdemyndigheten samt myndigheter i allmänhet. Andra verksamheter 

kommer att belysas i jämförande syfte men inte dess problematik i sig. Åtgärder mot 

penningtvätt kommer endast att beröra kontanthantering. En jämförelse med andra länders 

reglering, som är med i FATF och EU, skulle överskrida ramarna för denna uppsats.  

 

1.6 Disposition  
Uppsatsen inleds med en redogörelse av penningtvätt i allmänhet samt hur 

penningtvättsprocessen går till. För att förstå den utbredda problematiken samt i vilken 

omfattning penningtvätt förekommer följer en kort beskrivning av brottet.  

 

                                                 
2

 Juridisk metod där svar på frågeställningen sökes hos de allmänt accepterade rättskällorna, såsom 

lagstiftningen, rättspraxis, lagförarbeten samt juridisk litteratur.  
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Penningtvätt är inte bara ett nationellt problem utan sträcker sig över hela världen. Med 

anledning av detta följer en redogörelse om den internationella organisationen FATF:s 

rekommendationer inom ämnet samt vilken påverkan organisationen har på nationell rätt. I 

kapitel 4 och 5 redogörs den nationella lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt samt 

lagstiftningen som hindar rapportering. Där redovisas även varför inte alla verksamheter och 

myndigheter omfattas och vad som krävs för att rapportering ska få ske.  

 

I kapitel 7 definieras lagreglering och självreglering samt dess fördelar och nackdelar. 

Därefter följer Finansinspektionen, kapitel 8, samt Kronofogdemyndighetens, kapitel 9, 

självregleringen av problemet. I kapitel 9 finns även information om Kronofogdens kontakt 

med kontanter samt deras verksamhet i huvuddrag. Avslutningsvis följer en analys av 

framställt material.   
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2 Penningtvätt 
”Penningtvätt är en process varigenom pengar och tillgångar från brottslig 

verksamhet tvättas rena i det finansiella systemet för att dölja den brottsliga 

källan.” 

Finansinspektionen
3
 

 

En klar definition på vad penningtvätt innebär finns inte då brottet kan utföras på olika sätt i 

olika sammanhang. Dock är penningtvättsbrottet alltid kopplat till ett vinstgenererande brott. 

Pengar som är i någons besittning och som i ett tidigare led har förvärvats genom brottslig 

verksamhet kallas för svarta pengar, detta sker oftast genom kontanthantering. För att kunna 

använda de svarta pengarna öppet i samhället, såsom utbetalningar och i bokföring, krävs det 

att dessa tvättas vita. Denna typ av transaktion kallas penningtvätt.
4
 Vanligtvis används de 

svarta pengarna regelmässigt via investeringar eller konsumtion för att föra in medlen i den 

legala ekonomin. Penningtvätt medför att pengar som kommit i någons besittning på brottslig 

väg kan konsumeras utan att myndigheter misstänker någon bakomliggande kriminell 

verksamhet.
5

 Det behöver inte vara en brottslig verksamhet, såsom prostitution, 

narkotikahandel eller grova rån, som är bakomliggande faktor till att pengarna anses svarta. 

Det räcker med att betalningen för en legal tjänst har skett utan rapportering och bokföring 

enligt lag, oftast för att undgå skatt. Vanligt förekommande brott inom en legal tjänst är 

byggarbeten som betalas utan att bokföras.
6
 

 

Ordet penningtvätt är missvisande till dess förklaring. I realiteten innebär det både att svarta 

pengar tvättas vita samt att vita pengar smutsas ner och görs svarta. Detta kan tyckas märkligt 

men när en verksamhet betalas med vita pengar måste pengarna i sin tur tas ut och smutsas 

ner om löneutbetalning ska ske svart. Ett förslag på benämning har getts av 

Brottsförebyggande rådet, (Brå), Penningförflyttning. Detta eftersom den gällande 

penningtvättslagen
7
 omfattar både transaktioner som tvättar och smutsar ner.

8
  

 

Den internationella organisationen Financial Action Task Force, FATF, menar att 

penningtvätt kan få negativa konsekvenser på landets säkerhet. Det utgör ett hot mot det 

finansiella systemets stabilitet, både det nationella och internationella, och på lång sikt den 

nationella samhällsekonomin som helhet.
9
 Det är viktigt att upprätthålla förtroendet för det 

finansiella systemet, det kan snabbt skadas om det sammankopplas med illegala tillgångar och 

penningtvätt. Detta är därför ett problem som måste bekämpas på nationell nivå för att sedan i 

internationellt samarbete vidta verkningsfulla förebyggande åtgärder.
10

  

 

2.1 Penningtvättsprocessen 
Att tvätta svarta pengar till vita sker genom tre faser; Placering, skiktning och integrering. I 

placeringsfasen sätts kontanterna in på en eller flera banker. Genom olika transaktioner 

mellan flera olika konton försvåras spårningen från dess ursprungskälla. Här används inte 

                                                 
3
 Brottsförebyggande rådet, Rapport - Penningtvätt, 2011:4, s. 21. 

4
 Nationalencyklopedi Webbplats, Sökord: Penningtvätt 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/penningtvätt. 
5
 Prop. 2008/09:70 s. 46. 

6
 Syrén, 2005. Svarta pengar, s. 41. 

7
 Lag (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

8
 Brottsförebyggande rådet, 2011:4, s.12. 

9
 Gemensam rapport, 2013, Penningtvätt – en nationell riskbedömning, s. 8. 

10
 Kommittédirektiv – 2014:140, s. 2. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/penningtvätt
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sällan rådgivare, exempelvis vid bolagsbildningar eller att blanda ett bolags dagskassor med 

de svarta pengarna för att föra in dem på banken. Det senaste exemplet har dock blivit svårare 

på senare tid med tanke på de kontroller som skatteverket har infört. Ett annat sätt är att inte 

överskrida den lagstadgade gränsen för kontroller och att göra det i fler omgångar, så kallat 

smurfning, mer om den lagstadgade gränsen nedan.
11

 Det andra steget i processen är att 

använda de pengar som satts in och förflyttats mellan olika konton. Oftast sker det genom köp 

av produkter som har ett högt andrahandsvärde, exempelvis klockor, konst, bostäder och 

fastigheter.
12

 Den sista delen är integreringsfasen. Köpen som gjordes i tidigare led säljs på 

den vita marknaden exempelvis via en mäklare eller urmakare. Transaktionerna, alltså 

vinsterna från försäljningen, kan då inte kopplas till de föreliggande brotten. Pengarna ingår 

nu i ett företags eller privatpersons officiella/vita ekonomi och det är svårt att spåra dess 

ursprung. Det krävs att det i tidigare led inte har gjorts några rapporteringar eller utredningar. 

Vinsterna måste dock redovisas för skatteverket och deklareras för att sedan anses vita.
13

 

 

Köp för att täcka brottslig bakgrund behöver inte alltid fullt ut finansieras med svarta pengar, 

tvärt om kan det vara en täckmantel att ta lån på en viss del för att det inte ska väcka 

misstankar. För att finansiera ett köp via lån kräver banken 15 % av köpeskillingen i 

kontantinsats, men inget hinder för större insats.
14

 Både banker och fastighetsmäklare 

omfattas av det lagstadgade rapporteringskravet (mer om rapporteringskravet under kapitel 

4.1.2). Av denna anledning är inte köp av bostäder via fastighetsmäklare ett riskfritt 

tillvägagångssätt. Däremot kräver Kronofogden 10 % i handpenning på plats, eventuellt i 

form av kontanter 
15

, samt att de inte omfattas av rapporteringskravet. Av denna anledning är 

myndighetens auktioner ett mindre riskabelt tillvägagångssätt.  

 

2.2 Brottet Penningtvätt  
Reglerna om Penninghäleri i brottsbalken upphävdes den 1 juli 2014 och tog istället plats i en 

egen lag Lag om straff för penningtvättsbrott
16

. I samband med den nya lagen utvidgades 

möjligheterna för myndigheterna att säkerställa och förverka egendom. Från att ha varit en 

allmänt formulerad penningtvättsparagraf lagstadgades olika former av penningtvätt särskilt. 

Detta för att säkerställa att alla typer av penningtvättsbrott omfattades.
17

 Avsikten med den 

nya lagen var att effektivisera bekämpningen och motverka kriminaliseringen.
18

  

 

Med den nya lagen kan alla typer av brott som ger ekonomisk vinning anses vara ett förbrott 

till penningtvätt.
19

 Försök och förberedelser till penningtvätt har fått en egen rubricering.
20

 

Begreppet självtvätt har nu tydligt kriminaliserats, nämligen tvättning av vinster från egen 

brottslighet. Den som vanemässigt bedriver åtgärder i led i verksamhet, som kan antas göras i 

syfte att tvätta pengar, döms numera för näringspenningtvätt. Kriminaliseringen av 

penningtvättsbrottet innebär även att vinningen av brottshandlingen får fråntas den skyldige. 

Därmed motverkas det att brottsvinster kommer in i det finansiella systemet.
21

 

                                                 
11

 Syrén, 2005, s. 25 ff.  
12

 Syrén, 2005, s. 27 f.  
13

 Syrén, 2005, s. 28. 
14

 Finansinspektionens författningssamling FFFS 2010:2. 
15

 Kronofogdens Webbplats, Till auktionstorget, Så här köper du hos Kronofogden 

https://www.kronofogden.se/SaharkoperduhosKronofogden.html. 
16

 SFS 2014:307. 
17

 Prop. 2013/14:121 s. 43.  
18

 Ekobrottsmyndigheten, RättsPM, Penningtvätt 2015:2, s. 3 f. Prop. 2013/14:121 s. 19.  
19

 Prop. 2013/14:121 s. 45.  
20

 Prop. 2013/14:121 s. 62.  
21

 Ekobrottsmyndigheten, 2015:2, s. 3 f.  

https://www.kronofogden.se/SaharkoperduhosKronofogden.html
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Implementeringen av den nya lagen innebär inte att gammal praxis inte kan tillämpas. Brottet 

och straffet är detsamma som tidigare och den nya lagen ska inte innebära någon skillnad på 

åtgärderna. Implementeringen har skett genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper, ett 

arbete som fortsatt efter ikraftträdandet för att säkerställa dess effektivitet.
22

  

 

Rekvisiten för brottet är att det antingen ska ha gjorts med uppsåt eller oaktsamhet, dock 

behöver inte pengarna kopplas till ett visst brott eller en viss handling utan det räcker med 

kunskapen om att brott föreligger samt uppsåtet. Även betalning för ett utfört brott anses vara 

föremål för penningtvätt.
23

 Ett syfte med brottshandlingen krävs för att straffansvar ska 

föreligga, dock är inte syftet knutet till den som utför gärningen utan till åtgärden i sig. 

Uppsåtsrekvisitet kopplas till gärningsmannen medan syftet kopplas till åtgärden.
24

 

Straffskalan för penningtvättsbrott är från ringa till grovt, högsta straffet är sex år. För att 

dömas för grov penningtvätt ska det särskilt beaktas beloppets storlek, omständigheterna 

kring den brottsliga gärningen samt om gärningen har ingått i ett led av systematisk 

brottslighet.
25

 

 

Föreligger det omständigheter som skulle leda till misstanke om led i penningtvätt kan polisen 

genom Finanspolissektionen besluta om dispositionsförbud. Förbudet innebär att egendom 

inte får förflyttas, exempelvis tillgångar på en bank. Förbudet kan avse pengar, fordringar 

eller andra rättigheter. Detta är en möjlighet för polisen att säkerställa att egendomen inte 

förflyttas utan myndighets vetskap. Det krävs alltså inte att en förundersökning har inletts. Ett 

beslut om dispositionsförbud innebär inte direkt att en misstänkt utses utan beslutet kopplas 

endast till egendomen och det krävs alltså inte en misstänkt person. Förbudet gäller i två 

arbetsdagar.
26

 

 

  

                                                 
22

 Ekobrottsmyndigheten, 2015:2, s. 4. 
23

 Ekobrottsmyndigheten, 2015:2, s. 9. 
24

 Ekobrottsmyndigheten, 2015:2, s. 14.  
25

 Lag (SFS 2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 3-7§§. 
26

 Ekobrottsmyndigheten, 2015:2, s. 32 f.  
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3 En internationell fråga  
3.1 Financial Action Task Force  
FATF är en mellanstatlig organisation som utför standarder för bekämpning av penningtvätt 

och finansiering av terrorism. Mellanstatlig organisation betyder inte att medlemsstaterna 

lämnar över sin makt, till skillnad från överstatlig som exempelvis delvis EU, utan att 

medlemmarna har ett eller fler gemensamma intressen som de vill uppnå. Alla medlemsländer 

ska implementera organisationens utgivna standarder inom utsatt tid i respektive rättssystem. 

Sverige gick med år 1990 och implementerade därmed deras standarder och rekommenderade 

åtgärder. De flesta av deras rekommendationer överför EU i sina direktiv och de blir då inte 

motstridiga för länder som är med i båda organisationerna. FATF tar även fram 

vägledningsdokument för att hjälpa medlemsländer att implementera rekommendationerna 

samt effektivisera åtgärderna.
27

 Det finns tre centrala delar som FATF arbetar inom; 

förbättringar av de nationella rättssystemen, förbättringar av det finansiella systemets roll och 

stärkt internationellt samarbete. FATF har 36 medlemmar i sin organisation, bland annat 

Europeiska kommissionen.
28

  

 

För att säkerställa att samtliga medlemsländer uppfyller de internationella standarderna sker 

det ständigt utvärderingar av medlemsländernas regelverk. Detta sker i form utav att 

medlemsländerna utvärderar varandra, så kallade peer reviews. FATF utvärderar sedan de 

identifierade bristerna och ger förslag på åtgärder. Under år 2006 utvärderade FATF Sveriges 

regelverk. Utvärderingen visade att reglerna inte var tillräckligt effektiva. Sverige blev 

särskilt kriterat för att de inte lagstadgat andra icke-finansiella aktörer och kunde därmed 

utgöra led i Penningtvätt. Sverige saknade även regler om att verksamhetsutövare skulle spara 

sina transaktionshandlingar samt affärsförhållande i minst 5 år. Dessa brister åtgärdade 

Sverige senare. Det är dock oklart om åtgärderna var så pass omfattade som FATF syftade på. 

FATF inledde, tillsammans med samtliga medlemsländer, en fjärde utvärderingsrunda år 

2014.
29

 

 

Revidering av rekommendationer har skett ett flertal gånger sedan organisationens start. Efter 

första revideringen år 1996 skulle även aktörer utanför den finansiella sektorn omfattas. 

Några år senare utökades rekommendationer med ytterligare nio specialrekommendationer 

om finansiering av terrorism. Därefter följde en ett antal revidering som nu utmynnat i 40 

gällande rekommendationer. Det mest centrala i den senaste revideringen var att åtgärderna 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska vara ett effektivt arbete. Detta resulterar i 

att länderna ska vidta åtgärder för att identifiera sina risker. Identifiering av riskerna är ett 

viktigt moment för att kunna tilldela rätt resurser på rätt plats för att i sin tur få ett 

ändamålsenligt system. Åtgärderna som sedan stiftas ska stå i proportion till de identifierade 

riskerna. Från den senaste revideringen, år 2012, omfattar rekommendationerna även 

finansiering av spridning av massförstörelsevapen.
30

  

 

3.2 Direktiv 91/308/EEG – det första penningtvättsdirektivet 
Penningtvätt sker oftast på en internationell marknad och därför anses problemet inte kunna 

lösas med enbart nationell lagstiftning. Handel med svarta pengar påverkar inte bara det land 

där handeln sker utan kan många gånger på lång sikt påverka handeln internationellt. Därav är 

                                                 
27

 Kommittédirektiv – 2014:140, s. 2. 
28

 Prop. 2014/15:80 s. 16 f. 
29

 Prop. 2014/15:80 s. 17. 
30

 Prop. 2014/15:80 s. 16 f. 
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det att anse som ett internationellt problem och ska även försöka lösas så. År 1991 utgav 

Europeiska kommissionen direktivet 91/308/EEG
31

 där medlemsstaterna ålades att införa 

olika typer av institut för att motverka  och förbjuda penningtvätt. För att kunna begränsa 

problemet ålades medlemsländerna att bland annat utbilda personal, införa rutiner vid 

rapportering av misstanke samt bevara uppgifter på ett tillfredställande sätt. Direktivet 

implementerades och utmynnade i Sveriges första penningtvättslag
32

. Vem som skulle 

omfattas av den efterföljande lagen till direktivet var begränsat till kreditinstitut och 

finansiella institut.
33

 

 

3.3 Direktiv 2001/97/EG – det andra penningtvättsdirektivet 
Direktivet från år 1991 ändrades i samband med att det reviderades och utvecklats, för att 

sedan utmynna i ett nytt, 2001/97/EG
34

. I det förra direktivet var det endast narkotikabrott 

som skulle belysas och motverkas, vilket ändrades i och med 2001 års direktiv. Nu skulle 

även andra brott omfattas.
35

 Den största skillnaden som det nya direktivet reglerade var vem 

som skulle omfattas. Det var nu inte bara kreditinstitut och finansiella institut som skulle 

kräva att sina kunder ska styrka sin identitet vid inledande av affärsförhållande.
36

 

Medlemsländer var tvungna, genom implementeringen av direktivet, att ändra 

penningtvättslagens tillämpningsområde. Nu omfattas även företag som driver 

fondverksamhet, godkända och auktoriserade revisorer, skatterådgivare, fastighetsmäklare, 

kasinon samt personer som yrkesmässigt handlar med varor av högt värde, såsom konst och 

transportmedel med mera. Oberoende jurister omfattas endast av penningtvättslagen om de 

handlar för en klients räkning. Den svenska lagstiftningen utökade vem som skulle omfattas 

av lagen och tillade bl.a. verksamheter som har som huvudsakligt syfte bank- eller 

finansieringsrörelse, livförsäkringsrörelse, värdepappersrörelse, försäkringsförmedling samt 

verksamhet för utgivning av elektroniska pengar.
37

  

 

3.4 Direktiv 2005/60/EG – det tredje penningtvättsdirektivet 
Inte många år gick innan direktivet från år 2001 ersattes med ett nytt. Det tredje 

penningtvättsdirektivet, trädde i kraft år 2005, direktiv 2005/60/EG
38

. En stor skillnad var att 

det nya direktivet omfattade även finansiering av terrorism. Direktivets tillämpningsområde 

utökades till att även följande verksamheter omfattas;  

 Andra revisorer än de som är godkända eller auktoriserade, om de yrkesmässigt driver 

revisionsverksamhet.  

 Samtliga fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt tillhandahåller 

bokföringstjänster. 

 Tillhandahållare av tjänster till truster eller bolag utöver de som utförs av revisorer, 

skatterådgivare och oberoende jurister. 

                                                 
31

 Direktiv 91/308/EEG – Rådets direktiv av den 10 juni 1991om åtgärder för att förhindra att det finansiella 

systemet används för tvättning av pengar. 
32

 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt. 
33

 Direktiv 91/308/EEG. 
34

 Direktiv 2001/97/EG - Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001 om 

ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 

tvättning av pengar. 
35

 Prop. 2008/09:70 s. 46. 
36

 Direktiv 2005/60/EG. 
37

 Prop. 2008/09:70 s. 49. 
38

 Direktiv 2005/60/EG - Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 

åtgärderför att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. 
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 All yrkesmässig verksamhet som innebär handel med eller auktionsförsäljning av 

varor där kontantbetalning sker med belopp på 15 000 euro eller mer.
39

  

Det är även uppställt ett krav på att samtliga medlemsstater ska överväga om det möjligen 

finns annan verksamhet som bör omfattas av den nationella lagstiftningen.
40

 Det bör här 

noteras att det inte omfattar någon myndighet.  

 

I artikel 25 i direktivet från år 2005 är det stadgat att behöriga myndigheter ska underrätta 

Finanspolisen om det finns omständigheter som tyder på möjlig penningtvätt. Definitionen av 

behöriga myndigheter är tillsynsmyndigheter och övriga myndigheter omfattas således inte av 

rapporteringsskyldigheten.
41

 

 

Gränsen för rapporteringskravet och kundkännedom är fastställd, i enlighet med förgående 

direktiv, till 15 000 EUR. Det finns inget hinder för medlemsländerna att skärpa, det vill säga 

i detta fall sänka, denna gräns i nationell lagstiftning.
42

  

 

3.5 Direktiv (EU) 2015/849 – det fjärde penningtvättsdirektivet  
I februari 2013 presenterades det fjärde penningtvättsdirektivet,

43
 (EU) 2015/849

44
. Det 

antogs av Europaparlamentet och rådet den 20 maj 2015. Enligt artikel 68 trädde det ikraft 20 

dagar senare. Den 26 juni 2017 upphävs direktivet från år 2005 och samtliga medlemsländer 

ska då ha implementerat det nya samt utfört de krav som ställs. Samtliga penningtvättsdirektiv 

är minimidirektiv vilket betyder att medlemsländerna får lagstadga hårdare. Det bygger i 

största del på de internationella standarderna som FATF utfärdade år 2012.
45

 

 

I direktivets inledning är det, i jämförelse till de föregående direktiven, mer välutvecklat att 

penningtvätt på lång sikt snedvrider den internationella marknaden. Det enda sättet att minska 

penningtvätt är att bekämpa det internationellt, de räcker alltså inte att göra det på en nationell 

nivå eller via unionen. I jämförelse med FATF:s utfärdade standarder från år 2012 går det nya 

direktivet längre och omfattar fler verksamma personer.
46

 

 

I direktivets 11 artikel står det vilka åtgärder medlemsländerna måste vidta för att uppnå 

kundkännedom. Här görs en distinkt skillnad på handel av varor och transaktioner. Åtgärder 

för att uppnå kundkännedom måste vidtas vid utförande av transaktioner som, vid ett eller 

flera tillfällen, uppgår till 15 000 EUR. Skulle transaktionen ha ett samband med handel av 

varor som betalas kontant så måste samma åtgärder vidtas redan när transaktionen uppgår till 

10 000 EUR. Det är givetvis viktigt att vid tidigare tillfällen uppnå kundkännedom då kravet 

gäller samtliga transaktioner som kan ha ett samband. Det går alltså inte att undgå kravet 

genom att dela upp betalningen för att understiga tröskelbeloppet. Skulle det föreligga 

osäkerhet om att tidigare information angående kundkännedom är tillräcklig ska åtgärderna 

                                                 
39

 Direktiv 2005/60/EG – artikel 2. 
40

 Direktiv 2005/60/EG – artikel 4. 
41

 Direktiv 2005/60/EG – artikel 25. 
42

 Direktiv 2005/60/EG – artikel 7. 
43

 Finansutskottets betänkande 2014, s. 5. 
44

 Direktiv (EU) 2015/849 - Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om 

ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG. 
45

 Finansinspektionens beslutspromemoria 2015, s. 4. 
46

 Direktiv (EU) 2015/849 – ingress 1. 
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för säkerhetsskull vidtas igen. Gränsen kan variera beroende på högriskområde såsom 

spelverksamhet och personer i politisk utsatt ställning.
47

  

 

I uppsatsens fjärde kapitel – regleringen på nationell nivå – redogörs hur den internationella 

regleringen påverkar den nationella regleringen och vilka åtgärder Sverige har gjort för att 

effektivisera bekämpningen mot penningevätt.  

 

  

                                                 
47

 Direktiv (EU) 2015/849 – artikel 11. 
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4 Regleringen på nationell nivå 
4.1 Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  
För att få ordning på penningtvättsproblemet i samhället räcker det inte med att straffa den 

som utför den brottsliga handlingen utan det måste även tillsättas åtgärder för att försvåra och 

hindra. Detta i form av spårning vart transaktionerna kommer ifrån samt krav på uppförande 

av handlingar om affärsförhållande där det tydligt framgår uppdragsgivarens legitimation. 

Penningtvättslagen är inte bara tillämplig på verksamheter som bedrivs i Sverige utan även 

gränsöverskridande verksamheter med sin bas i Sverige samt utländska företag som har 

dotterbolag i Sverige.
48

 Penningtvättsbekämpningen är en internationell fråga och därför 

bygger den nationella lagstiftningen till största del på standarderna från FATF samt direktiv 

från EU.  

Det effektivaste sättet att förebygga penningtvätt är att förebygga förbrotten. Finns det inga 

svarta pengar i rörelse finns det givetvis inga pengar att tvätta. Men eftersom pengar kan röra 

sig över landsgränserna räcker det inte med att ett land har ett effektivt sätt att förebygga 

förbrott. Samtliga länder behöver därför ett regelverk som förutsätter att brott redan kan ha 

begåtts.
49

 Penningtvättslagen är ett administrativt regelverk och bygger på ett riskbaserat 

förhållningssätt. Lagens huvudsakliga syfte är att förhindra att finansiell verksamhet eller 

annan näringsverksamhet i samhället utnyttjas för penningtvätt och finansiering av 

terrorism.
50

 

4.1.1 Tillkomsten, utformningen och tillämpningsområdet  
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog i oktober år 2005 det tredje 

penningtvättsdirektivet. Efter att ett direktiv är antaget ska samtliga medlemsländer inom viss 

tid ha implementerat det i egen lag. I mars 2006 tillsatte regeringen en utredare för att 

undersöka vilka åtgärder som behövde vidtas för att effektivisera bekämpningen mot 

penningtvätt samt implementera det tredje penningtvättsdirektivet. Utredningen ledde till ett 

betänkande som överlämnades till remissbehandling och fick stark kritik angående 

tillsynsfrågorna. Det ansågs vara så pass bristfälligt att komplettering krävdes. 

Kompletteringen genomfördes och regeringen överlämnade ärendet år 2008 till statskontoret 

för att utreda och organisera frågan. Statskontorets rapport lämnades sedan över för vidare 

remissbehandling. Förslaget lämnades sedan till lagrådet för yttranden och propositionen 

ändrades sedan i enlighet med samtliga väsentliga yttranden.
51

  

 

Sverige implementerade det nya direktivet och år 2009 trädde en ny penningtvättslag ikraft 

som även ersatte den tidigare från år 1993. Lagens huvudsakliga syfte är att vara 

brottsförebyggande. Största skillnaden i förhållande till den gamla lagen är att det tredje 

penningtvättsdirektivet nu är genomfört. I enlighet med direktivet angående lagens 

tillämpningsområde gjordes ett stort tillägg, det vill säga vem som omfattas av lagen.
52

  

 

Som ovan angivits har penningtvättslagen sitt ursprung från EU:s direktiv och FATF:s 

standarder. I penningtvättslagens andra paragraf uppställs 20 punkter med vilka som omfattas 

av lagen. Sammanfattningsvis omfattas bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, 

                                                 
48

 Kågerman 2001. Värdepappersmarknadens regelsystem, s. 167. 
49

 Brottsförebyggande rådet, Rapport - Penningtvätt och annan penninghantering, 2015:22, s. 17.  
50

 Ekobrottsmyndigheten, 2015:2, s. 5 f. 
51

 Prop. 2008/09:70 s. 44. 
52

 Prop. 2008/09:70 s.1 f. 
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yrkesmässig handel av fast och lös egendom samt yrkesmässig juristverksamhet.
53

 Då 

kronofogdemyndigheten inte omfattas av yrkesmässig handel av fast eller lös egendom 

omfattas de inte heller av lagen. 

 

– Det finns en lucka här, helt klart, säger Vidar Gothenby, tillförordnad chef 

för Finanspolisen.
54

 

 

4.1.2 Rapporteringskravet  
Den huvudsakliga utformningen av rapporteringsskyldigheten behölls från den gamla lagen. 

Beträffande gränsen för rapporteringskrav har Sverige, trots möjligheten, valt att inte sänka 

den. Rapporteringskravet bygger på att det ska finns rutiner på hur hanteringen av ovanliga 

transaktioner ska granskas. Kravet är även tillämpligt på behöriga tillsynsmyndigheter. Vid 

misstanke, efter analys, ska uppgiften lämnas till Finanspolisen för vidare utredning. Lagen 

syftar alltså inte till att genomföraren (t.ex. bank eller försäljningsverksamhet) av 

transaktionen ska göra en ingående undersökning om varifrån transaktionen har sitt ursprung 

utan de ska endast rapportera vidare att en misstänkt transaktion har skett eller ska ske. En 

transaktion av denna typ får inte genomföras förrän Finanspolisen har meddelats. Skulle ett 

dröjsmål förhindra vidare utredning får transaktionen genomföras för att inte avslöja att 

utredning pågår. Skulle en transaktion genomföras trots misstankar ska Finanspolisen 

omedelbart underrättas i efterhand. Rutinerna ska ske vid misstanke om eller då skälig grund 

att misstänka penningtvätt finns. Finanspolisen har rätt att begära ut samtliga uppgifter som 

behövs för utredningen om de inblandade parterna i transaktionen.
55

  

 

- De reglerna är inte applicerbara på oss. Vi har ingen skyldighet att anmäla 

något, säger Martin Göthman, teamchef på Kronofogden.
56

 

 

Även samtliga tillsynsmyndigheter omfattas av rapporteringskravet: 

 Fastighetsmäklarinspektionen 

 Finansinspektionen 

 Lotteriinspektionen 

 Revisorsnämnden 

 Länsstyrelsen i Stockholms län 

 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 Länsstyrelsen i Skåne län  

 Advokatsamfundet.
57

 

 

Den som uppsåtligen eller grovt oaktsamt åsidosätter rapporteringskravet enligt 3 kap. 1 § 

penningtvättslagen döms till böter, likaså den som röjer uppgift om att rapportering har skett 

enligt 3 kap. 4 § penningtvättslagen.
58

  

 

Rikspolisstyrelsen gjorde ett remissyttrande till lagen där de först och främst poängterade att 

det var mycket bra och behövligt att det i lagen förtydligades att en sådan rapportering ska 

göras utan dröjsmål. De anser dock att det finns ett stort behov av att även myndigheter ska 

omfattas av lagen. Ett flertal olika myndigheter handhar i sin verksamhet transaktioner som 

                                                 
53

 Penningtvättslagen 1 kap. 1 §. 
54

 Palutko Macéus, 2015. Kronofogden – en plats för penningtvätt, SvD näringsliv. Stycke 15. 
55

 Prop. 2008/09:70 s. 110. 
56

 Palutko Macéus, 2015, Stycke 3. 
57

 Ekobrottsmyndigheten, 2015:2, s. 6. 
58

 7 kap. 1 § Penningtvättslagen. 
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kan härstamma från brottslig verksamhet. Rikspolisstyrelsen är medveten om att det är 

sekretessbestämmelser som hindrar dessa myndigheter från att rapportera misstankar om 

penningtvätt.
59

 Som svar på Rikspolisstyrelsens yttrande, angående att fler myndigheter bör 

inkluderas i lagen, ansågs det inte finnas utrymme i detta lagstiftningsärende för en vidare 

översyn om det finns skäl att omfatta fler myndigheter än de som föreslagits.
 60

 Detta 

lämnades därför utan vidare granskning. Kronofogdemyndigheten delar Rikspolisstyrelsens 

mening om att fler myndigheter bör inkluderas i lagens tillämpningsområde. Kronofogdens 

argument till detta var att de hanterar stora summor kontanta medel under deras 

auktionsförsäljningar.
61

 

 

Finanspolisen får omkring 10 000 rapporter varje år om misstänkta transaktioner, där banker 

och växlingskontor står för merparten.
62

 År 2014 rapporterade Kronofogden 75 fall till 

Finanspolisen om misstänkt penningtvätt. Detta är dock en minskning från föregående år som 

uppgick till 88 fall. Granskning av misstänkta betalningar har endast gjorts på kontanta 

betalningar som uppgår till minst 30 000 kronor.
63

  

 

4.2 Brottsförebyggande arbete  
Precis som alla andra myndigheter i Sverige har Kronofogdemyndigheten en rättsvårdande 

roll i allmänhet och ska alltid sträva efter att vara brottsförebyggande. Det förebyggande 

uppdraget gäller för hela Kronofogden men ansvaret ligger hos det interna teamet med 

huvudsakligt syfte att bedriva brottsförebyggande verksamhet.
64

 Kronofogdemyndigheten 

ingår tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, 

Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och 

Åklagarmyndigheten i ett arbete mot den grova organiserade brottsligheten. Kronofogden 

bidrar på flera olika sätt i gruppen.
65

  

 

Kronofogdemyndigheten har en jourverksamhet för att kunna effektivisera och säkerställa 

tillgångar som påträffats av annan myndighet utanför deras egna kontorstider. Jouren finns 

tillgänglig hos olika myndigheter. Nästan samtliga tillslag av annan myndighet än 

Kronofogden hos en gäldenär, där de tidigare konstaterat att det inte finns några tillgångar att 

hämta, har resulterat i utmätningsbara tillgångar sedan jourens infördes år 2009. Jouren har 

med hjälp av annan myndighet utmätt egendom av ett värde på 4,2 miljoner kronor år 2014. 

Tillslagen gäller brottsförebyggande arbete överlag och inte specifikt penningtvätt.
66

 

 

Kronofogdemyndigheten rapporterar i sin årsredovisning från år 2014 att en samverkan med 

andra myndigheter är en naturlig del av deras verksamhet för att bekämpa grov organiserad 

brottslighet. Detta är även en viktig del för att kunna uppfylla delmål som stadgats i 

regleringsbrevet från regeringen (mer om detta i kapitel 9.2) och kommer fortsättningsvis 

arbeta på detta sätt.
67

 

 

                                                 
59

 Prop. 2008/09:70 s. 110 f. 
60

 Prop. 2008/09:70 s. 117. 
61

 Prop. 2008/09:70 s. 111. 
62

Brottsförebyggande rådets Webbplats. 

http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2011-04-29-penningtvattsregistret-kan-utnyttjas-battre.html. 
63

 Kronofogdens årsredovisning 2014, s. 45. 
64

 Kronofogden, 2010. Kronofogdemyndighetens åtgärder mot penningtvätt 1/10/RKF, s. 1. 
65

 Kronofogdens årsredovisning 2014, s. 45. 
66

 Kronofogdens årsredovisning 2014, s. 43. 
67

 Kronofogdens årsredovisning 2014, s. 45. 
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I uppsatsens femte kapitel – Offentlighet och sekretess – redogörs det för hur myndigheter i 

allmänhet ska samverka samt vad som begränsar den del verksamheter att tillämpa 

penningtvättslagens åtgärder. I uppsatsens nionde kapitel – Kronofogden – finns information 

om Kronofogdemyndighetens interna ställningstagande och rekommendationer till åtgärder 

för att motverka penningtvätt då de inte omfattas av penningtvättslagen.   
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5 Offentlighet och sekretess  
5.1 Problematiken  
Redan år 1809 lagstadgades det i regeringsformen att myndighet ska räcka varandra handen, 

de vill säga att de ska bistå varandra inom ramen för deras egen verksamhet.
68

 Detta är 

numera lagstadgat i 6 § FL
69

:  

Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 

verksamheten. 

 

Myndigheter ska enligt förvaltningslagen samarbeta och ta till vara på de fördelar som kan 

vinnas, både för den enskilde och för staten, av ett effektivt samarbete. En förutsättning för ett 

fungerade samhälle är att myndigheter samarbetar och delger varandra information. 

Samarbetskravet i förvaltningslagen begränsas dock av offentlighet- och sekretesslagen
70

. Om 

det enligt lagen föreligger sekretess som huvudregel gäller det både gentemot enskilda samt 

myndigheter emellan samt inom myndigheten i vissa fall, om det inte finns en 

sekretessbrytande bestämmelse. Om en myndighet får en handling av annan myndighet 

betyder detta inte automatiskt att handlingen blir offentlig och kan hämtas ut av en enskild. En 

sekretessmarkering ska prövas vid varje tillfälle den begärs att hämtas ut.
71

 

 

Sekretess kan föreligga på grund av sju olika anledningar, dessa anledningar lagstadgas i 2 

kap. 2 § 1 stycket TF
72

. Har en handling ett innehåll om rikets säkerhet är det i regel 

sekretessbelagt, utan möjlighet för någon obehörig att hämta ut den, så kallad absolut och 

undantagslös sekretess. Handlingar kan även sekretessbeläggas för att skydda den enskildes 

personliga eller ekonomiska förhållanden. Handlingar om den enskildes ekonomi och 

transaktioner ska alltså skyddas med sekretess för att den enskilde inte ska anses vara 

kränkt.
73

  

 

Ovan belystes att Rikspolisstyrelsen vill inkludera fler myndigheter i rapporterings-

skyldigheten enligt penningtvättslagen. Anledningen till varför det inte har lagstadgas att 

andra myndigheter ska rapportera är att den enskildas uppgifter skyddas av offentlighet- och 

sekretesslagen. Det måste föreligga sekretessbrytande bestämmelser för att myndigheter ska, 

utan annat lagstöd, överlämna uppgifter till annan myndighet.
74

 En förundersökning är, i 

lagens mening, sekretessbrytande. Detta förutsätter dock att någon som omfattas av lagen har 

rapporterat misstankar.
75

  

 

Det underströks i propositionen till penningtvättslagen att det inte var tillräckligt lagstadgat att 

andra myndigheter hade skyldighet att lämna uppgifter vid misstanke om penningtvätt, de 

sekretessbrytande bestämmelserna var alltså inte tillräckligt utformade.
76

  

 

                                                 
68

 Bohlin 2015. Offentlighetsprincipen, s. 188. 
69
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70

 Offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400). 
71

 Bohlin 2015, s. 188 f. 
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5.2 Tillämpbar lagstiftning  
En myndighet ska på begäran av annan myndighet lämna ut uppgifter om de inte hindras av 

att handlingen är sekretessbelagd, 6 kap. 5 § OSL. Kommer en myndighet i kontakt med en 

misstänkt transaktion är inte denna paragraf tillämplig. Detta eftersom det inte är någon som 

begär ut en handling utan istället vill rapportera i förebyggande syfte. Agerandet av de 

myndigheter som behandlar transaktioner vara i förebyggande syfte och inte i utredande.
77

  

 

Om en handling är sekretessbelagd krävs det att det finns en sekretessbrytande bestämmelse. 

Sekretess föreligger i olika grad beroende på hur kränkande det anses vara om uppgiften röjs. 

Det finns tillfällen då det föreligger absolut sekretess vilket innebär att huvudregeln är 

sekretess men uppgiften får röjas under vissa omständigheter.
78

 Den mildaste graden av 

sekretess är det raka skaderekvisitet där huvudregeln är offentlighet men att uppgiften kan 

sekretessbeläggas om det kan antas att skada uppkommer om uppgiften röjs.
79

 För att en 

myndighet ska få bryta en sekretessbestämmelse och där med kränka en enskilds personliga 

eller ekonomiska förhållande krävs det att det föreligger en sekretessbrytande bestämmelse. 

En ofta tillämpad sekretessbrytandebestämmelse för att myndigheter ska kunna bistå varandra 

är 10 kap. 28 § 1st OSL: 

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om 

uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. 

 

Rapporteringsskyldigheten som återfinns i penningtvättslagen anses vara av sådan 

sekretessbrytande art att uppgifter får lämnas myndigheter emellan. Denna paragraf kräver 

inte att det ska finnas någon misstanke om brott. Viktigt att notera är att undersöka vem som 

kan tillämpa hänvisad lag, i detta fall penningtvättslagen.
 80

 Kronofogdemyndigheten omfattas 

inte inom penningtvättslagens tillämpningsområde och kan därmed inte användas som lagstöd 

för den nämnda sekretessbrytande bestämmelsen.  

 

Myndigheter som inte omfattas av penningtvättslagen kan istället tillämpa 10 kap. 24 § OSL. 

Där stadgas att en myndighet får lämna ut en uppgift till annan myndighet i förebyggande 

syfte om det föreligger misstanke om brott. För att tillämpa det angiva lagrummet förutsätts 

dock att fängelse är föreskrivet för brottet och att misstankarna i sig skulle leda till annan 

påföljd än böter.
81

 Gör man sig skyldig till penningtvättsbrott är påföljden redan vid ringa 

brott fängelse i 6 månader och vidare till grovt upp till 6 år.
82

 Med detta i bakgrunden, om när 

det föreligger sekretessbrytande skäl, anser Kronofogdemyndigheten att det är svårt att göra 

den intresseavvägning som krävs för att uppgiften ska få lämnas över till Finanspolisen. Stora 

summor kontanter förekommer relativt ofta i deras verksamhet för att det ska bli aktuellt att 

göra intresseavvägningar på alla transaktioner. För Kronofogdens del är det sällsynt att 

transaktionen i sig tydligt visar att det bör föreligga misstanke om brott.
83

  

 

När en myndighet kommer i kontakt med en skuldsatt person, och genom något annat ärende 

får information om att det finns egendom i personens besittning kan en prövning ske med stöd 

av generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. Många gånger försöker den misstänkte dölja sin 

egendom för Kronofogden för att undgå utmätning eller göra större vinst själv, tillexempel 
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genom att låta någon annan stå som ägare. Prövningen enligt generalklausulen kan då göras 

av en annan myndighet om informationen bör delges Kronofogden om att egendom finns att 

utmäta.
84

  

                                                 
84
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6 Lagförslag 
6.1 Arbetet bakom implementeringen av det fjärde penningtvättsdirektivet 
Innan det fjärde penningtvättsdirektivet trädde ikraft tillsatte regeringen en utredning för att 

implementera de internationella standarderna från FATF, som trädde ikraft år 2012, samt i 

största möjliga mån det fjärde penningtvättsdirektivet.
85

  

 

I enlighet med FATF ska varje medlemsland genomföra en utredning för att identifiera 

riskerna för utnyttjande i landets verksamheter. I den svenska utredningen beslutade 

regeringen år 2012 att ge följande 16 myndigheter detta uppdrag: 

 Bolagsverket, 

 Brottsförebyggande rådet, 

 Ekobrottsmyndigheten, 

 Fastighetsmäklarinspektionen, 

 Finansinspektionen, 

 Kronofogdemyndigheten, 

 Lotteriinspektionen,  

 Länsstyrelsen i Stockholms län, 

 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 

 Länsstyrelsen i Skåne län, 

 Revisorsnämnden, 

 Rikspolisstyrelsen, 

 Skatteverket, 

 Säkerhetspolisen, 

 Tullverket samt 

 Åklagarmyndigheten.  

 

Svenskt advokatsamfund valde på eget initiativ att delta i uppdraget då de är ett av 

tillsynsorganen enligt penningtvättslagen. Detta var första gången i svensk historia som en så 

pass omfattande utredning förekom inom ämnet. Finansinspektionen utsågs till samordnande 

myndighet.
86

 Resultatet av utredningen låg sedan till grund för den riskbaserade strategi som 

FATF krävde för att motverka riskerna för penningtvätt i Sverige. Utredningen är indelad i 

två delar; Systembeskrivning och hotbildsanalys. Hotbildsanalysen ligger vidare till grund för 

att identifiera och prioritera bristerna i systemet. Analysen har endast identifierat potentiella 

hot och inte dess omfattning. Är ett hot identifierat undersöks det om systemet har möjlighet 

att upptäcka och motverka hotet. Skulle så inte vara fallet anses detta som en sårbarhet.
87

 

Relativt tidigt i utredningen identifierades ett särskilt hot mot Kronofogdemyndigheten och 

Skatteverket då dessa bedriver verksamhet som kan utnyttjas för penningtvätt. Om hotet kan 

kopplas till en hel sektor anses det föreligga ett systemfel.
88

 

 

Omfattningen av samtliga penningtvättsbrott är omöjlig att säkerställa men olika 

uppskattningar har gjorts under åren av olika organisationer och myndigheter runt om i 

världen. Gemensamt för samtliga uppskattningar är att resultatet rör sig om 

mångmiljardbelopp bara i Sverige. International Monetary Fund, IMF, uppskattade år 1998 

                                                 
85
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omsättningen av de internationellt tvättade pengarna till två till fem procent av världens totala 

bruttonationalprodukt (BNP). Även om det är en tillförlitlig källa anses siffran vara osäker då 

det är en uppskattning och felmarginalen är betydande. Uppfattningen år 2012 i Sverige skulle 

räknas om till 128 miljarder kronor. Det tycks även vara en betydande stigning de senaste 

åren och därmed ett problem att prioritera.
89

 

 

Den gemensamma rapporten om penningtvätt lämnades till regeringen i augusti 2013 och den 

andra delen om finansiering av terrorism lämnades i mars 2014. Riskbedömningen 

identifierade flertalet sårbarheter i olika branscher. Några som ansågs vara speciellt allvarliga 

var bland annat; fastighetsbranschen, handelsbaserade upplägg samt nya betalningsmetoder. 

Kronofogdemyndigheten utgör en viss del av fastighetsbranschen men ändock tillämpas inte 

reglerna på dem. Länsstyrelsen konstaterade att det finns stora lagtekniska brister för att på ett 

effektivt sätt stoppa verksamheter som bedrivs olovligen. Efter myndigheternas utredning om 

riskerna för penningtvätt i samhället tog regeringen fram en strategi om effektiv förvaltning 

för att bekämpa dessa problem. Första steget i strategin var att åstadkomma en mer effektiv 

samverkan mellan myndigheter, brottsbekämpning och det administrativa. Det har 

konstaterats att en sådan strategi endast kan vara effektiv och ändamålsenlig om det 

dynamiskt sker anpassningar i enlighet med omvärldens hot och utmaningar. För att kunna 

säkerställa att sådan anpassning successivt görs krävs det ett internationellt samarbete, en 

kontinuerlig undersökning av risker samt förmedling av kunskap till berörda.
90

 

 

Flera myndigheter samt företag är påverkade av lagstiftningen om bekämpningen av 

penningtvätt. Dock är det många myndigheter och verksamheter som ännu inte omfattas av 

lagregleringen. Många av dessa myndigheter har upprepande gånger konstaterat att de bör 

omfattas, där ibland Kronofogdemyndigheten. Nämnd myndighet bedriver verksamhet som 

rör penningtvättsfrågor både direkt och indirekt, såsom vid försäljning av lösöre samt vid 

utmätning av kontanta medel som kan hänföras till brottslig verksamhet.
91

 

 

De flesta myndigheter ser positivt till den nya förvaltningen. Kronofogdemyndigheten 

påpekar dock ännu en gång att en förändring i de sekretessbrytande bestämmelserna måste 

ske alternativt att de ändras till enkla sekretessregler utan intresseavvägningar. De anser att 

detta är ett ofrånkomligt krav för att kunna uppnå det informationsutbyte som krävs för att 

förvaltningen ska vara effektiv och ändamålsenlig.
92

 Det är inte bara Kronofogdemyndigheten 

som upplever att sekretess hindar en rapportering, även jurister i olika former upplever att 

klientskyddsplikter hamnar i konflikt med rapporteringsskyldigheten i penningtvättslagen.
93

 

 

6.2 Ändringar i lagen 
I juni 2014 publicerade Finansdepartementet en promemoria med förslag till ändringar i 

penningtvättslagen med syfte att anpassa de nationella lagarna till de 40 nya internationella 

rekommendationerna från FATF.  

 

I samma linje som utvecklingen mellan de föregående lagarna är det skillnad på 

tillämpningsområdet, d.v.s. vem som omfattas av lagen och ska tillämpa åtgärderna. I lagens 

portalparagraf från år 2009 står följande:   

                                                 
89
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1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet 
utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

 

I propositionen från 2014 står det att lagen ska var tillämplig på både såväl finansiella som 

vissa icke-finansiella verksamheter. Detta leder till att fler kommer vara tvungna att tillämpa 

lagen och dess åtgärder. Dock oklart hur förändringen ser ut i praktiken.
94

  

 

Största skillnaden i den nya propositionen är att personer i politisk utsatt ställning ska få en 

vidare förklaring. Denna förändring har ingen större påverkan på Kronofogden då 

myndigheten inte omfattas av lagen och lämnas här utan vidare undersökning.  

 

Den 21 april 2015 lämnade riksdagen bifall till regeringen angående ändringarna i 

penningtvättslagen och införandet av de internationella standarderna. Många av de nya 

ändringarna i lagen planerades och trädde ikraft den 1 augusti 2015.  

 

I uppsatsens nionde kapitel – Lagreglering eller självreglering – finns information om olika 

sätt att reglera problemet samt vilka fördelar och nackdelar det finns med olika 

regleringsformer. I uppsatsens åttonde kapitel – Finansinspektionens rekommendationer – 

redogörs det om rekommendationer för verksamheter som inte omfattas av lagen men borde 

vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Där redogörs även hur inspektionens föreskrifter 

och allmänna råd har utvecklats och fått större betydelse i den bindande regleringen.  

  

                                                 
94
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7 Lagreglering eller självreglering 
7.1 Definitioner  
Lagreglering är det resultat av beslut som fattats av Sveriges riksdag. Reglerna kan utformas 

av riksdagen, då kallat lagar, eller av regeringen, då kallat förordningar. Uppdraget kan även i 

vissa fall delegeras till en myndighet som framställer föreskrifter. Alla former av reglering är 

bindande för var och en som berörs av reglerna. Det är först när reglerna är motstridiga som 

formen har betydelse. Lag gäller före förordning och förordning före föreskrift.
95

  

 

Självreglering är ett resultat av beslut som fattats av intresse- eller branschorganisationer. 

Reglerna är inte bindande i lagens mening utan förekommer mest som riktlinjer eller hur det 

ska ageras i olika situationer.
96

 Denna typ av reglering kan bli bindande för dem som har 

accepterat regleringen, exempelvis genom att bli medlem i en förening eller via underskriften 

av ett anställningsavtal. Att följa de accepterade reglerna kan vara krav för fortsatt 

medlemskap eller anställning.
97

 Självreglering kan användas som ett komplement till aktuella 

lagar och kan då formuleras på ett beskrivande sätt för att underlätta för den aktuella 

branschen.
98

  

 

7.2 Fördelar och nackdelar  
Det finns en stor fördel med lagreglering, som inte kan uppkomma på något annat sätt, 

nämligen rättssäkerhet. Reglerna måste tillämpas av samtliga berörda, såsom organisationer, 

myndigheter och enskilda. Lagstadgade regler kan inte undgås att tillämpas utan vidare 

komplikationer, men besluten kan i största del överklagas. På så sätt är det även normbildande 

i samhället, de anger en viss miniminivå och allt därunder är att anse acceptabelt. Innan en 

regel tillkommit har det skett omfattande utredningsarbeten för att säkerställa dess positiva 

och negativa följder. Olika instanser har oftast fått tillfälle att göra yttrande om regelns 

påverkan och en lagreglering är därför att anse som stabil. Dock kan det med tiden upptäckas 

att lagregeln inte är förenlig med samhällets utveckling och samma process måste 

genomföras, vilket kan ta tid. Lagreglering kräver ingen direkt acceptans från de som berörs 

utan gäller från det att riksdagen har stiftat lagen och ska där efter följas.
99

 Det krävs en tydlig 

precision vid utformningen av lagar och därför är lagstiftningsarbetet en tidskrävande och 

kostsam process. Av den anledningen bör man inte lagstifta i onödan om samma effekt kan 

uppnås med självreglering.
100

 

 

Självreglering har en fördel då det finns ett intresse i organisationen eller branschen om en 

förbättring eller strävan. De motverkar oönskade beteenden och uppmuntrar de önskvärda. 

Upptäcks det att regleringen inte längre passar inom branschen eller några yttre 

omständigheter har förändrats krävs det ingen vidare process utan regleringen kan bara sluta 

att tillämpas eller omstruktureras. Alla konsekvenser kan inte möjligen upptäckas i teorin. 

Även om det inhämtas yttranden vid lagregleringens tillkomst befinner sig inte merparten av 

stiftarna i den aktuella branschen vilket självregleringsstiftarna gör. Det förekommer att en 

väl prövad självreglering omvandlas till lag då det visat sig vara en effektiv reglering på 

problemet. Den blir då bindande för fler verksamheter som inte har haft en lika effektiv 
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självreglering. Självreglering kräver att reglerna accepteras för att de ska tillämpas men är 

ändock inte bindande i lagens mening och sanktioner kan då inte krävas.
101

  

 

Det finns alltså för- och nackdelar med båda typerna av reglering. För att uppnå högsta 

möjliga effektivitet bör det finns båda delar inom varje bransch. En lagreglering med 

kompletterande självreglering är att anse som förtroendeingivande för näringslivet och 

samhället.
102
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8 Finansinspektionens rekommendationer  
8.1 Finansinspektionens författningssamling och allmänna råd  
År 1999 publicerade Finansinspektionen föreskrifter med allmänna råd om hur den interna 

regleringen bör utformas för att motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. 

Föreskrifterna bygger på förordningen
103

 om åtgärder mot penningtvätt.  

 

Varje verksamhet som omfattas av penningtvättslagen ska, samt de företag som upplever sig 

utsatt för möjlig penningtvätt bör, utforma interna rekommendationer för att i största möjliga 

mån motverka möjligheten att utnyttjas. Bland annat ska rutiner om kundkännedom utformas 

för att få en övergripande inblick om i vilken omfattning den aktuella kunden utför 

transaktioner. Där inräknas även transaktioner i tidigare led samt transaktioner utomlands. 

FATF har publicerat en lista med länder som utgör stor risk för led i penningtvätt och dessa 

bör därför uppmärksammas extra. Verksamheter som utgör valutaväxling bör utforma extra 

rutiner kring transaktioner av stora belopp. Ett internt gemensamt register bör upprättas, där 

samtliga kunder med transaktioner diarieförs, för att samtliga inom verksamheten ska kunna 

ta del av informationen samt uppdatera vid eventuella nya transaktioner.
104

 

 

Den 1 augusti 2015 trädde en del lagändringar i penningtvättslagen i kraft och därmed 

utfärdade Finansinspektionen nya förskrifter med allmänna råd, som började gälla den 1 

december 2015. Lagstiftning är ofta allmänt skriven och anses därmed svårtolkad. Syftet med 

de nya föreskrifterna till penningtvättslagen är att tydliggöra de nya lagarna för att kunna 

uppnå effektiviteten som begärs. Föreskrifterna preciserar kraven och underlättar 

tillämpningen. Lagarna måste tydliggöras för att verksamheterna ska veta vad som krävs av 

dem. I enlighet med FATF:s rekommendationer om att risker bör identifieras och kartläggas 

skriver FI att samtliga verksamheter som omfattas av penningtvättslagen bör internt kartlägga 

vilka risker som finns inom dess verksamhet.
105

 De nya ändringarna i föreskrifterna innebar 

till största del ett tydliggörande av hur de interna rutinerna bör utformas och vad de ska 

innehålla.
106

 Ändringarna innehåller tre huvudgrupper om hur verksamheterna ska agera 

inom: 

 riskbedömning, 

 hantering av kunder som är eller har varit personer i politiskt utsatt ställning, samt 

 bevarande av uppgifter om åtgärder som vidtagits vid granskning av transaktioner.
107

 

 

Viktigt att poängtera i sammanhanget är att det ligger i verksamhetens intresse att förstå vad 

som krävs enligt lagen för att uppnå denna effektivitet mot penningtvätt som ställs. FI anser 

därför att det bör kompletteras med bindande förskrifter istället för allmänna råd.
108

 

 

Av de nya föreskrifterna inom riskbedömning framgår att riskbedömningen ständigt måste 

utvärderas och uppdateras för att upprätthålla den effektivitet om lagen förespråkar. 

Bedömningen ska inte ske utefter en mall utan är beroende av vilken typ av verksamheten 

som bedömningen syftar på. Arbetet ska ske på lämpligast sätt med hänsyn till verksamhetens 
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omfattning och komplexitet. Vilken typ av produkt som verksamheten erbjuder samt vilken 

kundkrets som erbjuds tjänsterna är bidragande faktorer till att olika riskbedömningar behöver 

göras. Även betalningssätt och produkternas värde utgör olika risker. Finansinspektionen 

förespråkar att en sådan uppdatering av riskerna bör göras minst en gång om året för att 

upprätthålla den effektivitet som lagen kräver, ett tidsspann som inte är lagstadgat.
109

 

 

– Det är viktigt att identifiera och motverka riskerna för penningtvätt. I det 

arbetet har FI en tydlig roll i tillsynen av finansiella företag, men vi har inte 

tillsyn över Kronofogdemyndigheten och de åtgärder som 

Kronofogdemyndigheten vidtar mot penningtvätt, säger Jan Dafgård, 

avdelningschef för rikstillsyn marknader, där penningtvättsenheten ingår.
110
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9 Kronofogden  
9.1 Kronofogdemyndighetens uppdrag och dess kontakt med kontanta medel 
Kronofogdemyndigheten är den myndighet i Sverige som har till uppdrag att skapa balans 

mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. De bedriver inte någon verksamhet i 

lagens mening. Det är en myndighet som har en opartisk roll i samhället och drivs helt utan 

vinstsyfte. Kronofogdens fyra huvudsakliga syften: 

 Driva in obetalda fordringar - utmäter lön eller andra tillgångar för att betala en 

obetald fodring. 

 Betalningsföreläggande - hjälper både privatpersoner och företag att få en skuld 

fastställd i formell mening för att sedan kunna kräva pengar.  

 Skuldsanering - beslutar om ansökningar om skuldsanering.  

 Tillsyn i konkurs - agerar tillsynsmyndighet för konkursförvaltningen.
111

 

 

Stor del av Kronofogdens uppdrag är att utföra utmätning för att hjälpa den som inte fått 

betalt samt vägleda den som har skulder att betala. När de utför utmätning är det viktigt att 

anpassa utmätningen efter det aktuella fallet. En fullständig tillgångsundersökning ska alltid 

ske och ska ha en viss ordning. Målet när utmätning är aktuell, bortsett från att borgenären ska 

ha betalt, är att det ska ske med minsta möjliga skada för gäldenären. Punkt ett i 

Utmätningsordningen enligt Kronofogdens handbok för utmätning är kontanta medel, då det 

anses utgöra minst skada. Sedan följer banktillgångar, löneutmätning och värdepapper. Punkt 

fem och sex i utmätningsordningen handlar om utmätning av lös och fast egendom.
112

 

 

Myndigheten kommer i kontakt med kontanter på flera olika sätt. Först och främst är det när 

utmätning av kontanter har skett. När utmätning av egendom har varit aktuell måste det sedan 

säljas för att skulderna ska kunna betalas. Vanligtvis sker sådan försäljning via Kronofogdens 

egna olika auktioner. Betalningen sker givetvis inte direkt till den som har en skuld att driva 

in utan till Kronofogden som i sin tur betalar hela skulden. Betalning vid vunnen auktion sker 

via bankkort, postväxel eller kontant. Detta gäller även vid auktioner av fast egendom, där 

den kontanta summan oftast är väldigt hög.
113

  

 

Har en gäldenär en skuld till Kronofogden, t.ex. efter icke betald faktura som har överlåtits, 

och vill betala denna finns valmöjligheten att betala antingen via post-/bankgiro eller att 

betala direkt med kontanta medel, en möjlighet som ges på flertalet av myndighetens 

kontor.
114

 I teorin går det att köpa olika produkter och tjänster på kredit, själv bedriva illegal 

verksamhet som genererar vinst och vänta tills fakturan överlåtits till Kronofogden för att 

sedan betala kontant.  

 

Som ovan belystes är inte myndighetens huvudsakliga syfte att bedriva 

försäljningsverksamhet men de kommer ändock i kontakt med kontanter vid flertalet olika 

tillfällen för att kunna bedriva sin huvudsakliga verksamhet. 
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År 2014 sålde Kronofogden 1075 stycken bostäder, så kallade exekutiva auktioner, en siffra 

som har varit relativt konstant de senaste åren. Handpenningen ska betalas på plats vid 

avslutad auktion.
 115

 Någon statistik på antalet som betalades kontant eller delvis kontant finns 

inte, men risken är hög för att någon skulle ha betalat delvis kontant och att det inte har gjorts 

någon rapportering.
116

 

 

9.2 Kronofogdens ställningstagande 
Kronofogden tar dagligen emot stora summor kontanta medel vid olika betalningar inom 

verksamheten. Samtliga svenska myndighet ska i största möjliga mån utföra sitt arbete för att 

bekämpa brottslighet och särskilt grov organiserad brottslighet.
117

 

 

Rikskronofogden utfärdade på eget initiativ år 2010 ett ställningstagande om hur tjänstemän 

ska behandla misstanke om penningtvätt. Trots att de inte omfattas av penningtvättslagen är 

de medvetna om att penningtvätt är ett stort problem i samhälle och vill i största möjliga mån 

motverkad dess utveckling. Tjänstemännens uppgift vid betalningar är att på ett aktivt sätt 

beakta omständigheter och göra iakttagelser vid betalning. Särskild uppmärksamhet vid 

betalningar som överstiger 30 000 kronor. Föreligger det fortfarande misstankar efter 

granskning av fallet ska Finanspolisen underrättas och ärendet lämnas vidare. Eftersom 

Kronofogden inte omfattas av penningtvättslagen kan rapportering med lagstöd inte göras. 

Dock ingår Kronofogden i ett flertal arbeten mot organiserad verksamhet och utför därför ett 

aktivt arbete för att motverka penningtvätt via sin verksamhet.
118

 

 

- Vi försöker följa Finanspolisens rekommendationer även om vi inte måste. 

Men man ska ändå ha en misstanke och det blir upp till varje enskild 

tjänsteman att agera, säger Martin Göthman.
119

 

 

Vid utsökning och indrivning föreligger det inget hinder för Kronofogden att lämna ut 

handlingar om det finns lagstöd enligt 34 kap. 1 § OSL. I andra fall krävs det annat lagstöd för 

att de ska få lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Någon allmän sekretessbrytande regel för 

myndigheten finns inte. Föreligger det dock misstankar om penningtvätt får handlingen 

lämnas ut till en polismyndighet, 10 kap. 28 § första stycket OSL.
120

 

 

I Regeringens regleringsbrev för budgetår 2015 avseende Kronofogdemyndigheten är det 

stadgat olika mål för verksamheten. I enlighet med deras huvudsakliga verksamhet är målen 

att det bland annat ska upprätthållas en god betalningsvilja i samhället, säkerställa 

finansieringen av den offentliga sektorn, hjälpa enskilda som vill göra rätt för sig samt 

motverka grov organiserad brottslighet. Någon mer välutvecklad förklaring hur de ska 

motverka den organiserade brottsligheten är inte formulerat utan endast att de ska vidta de 

åtgärder som behövs för att uppnå målet.
121

 Samtliga mål som tagit upp i reglingsbrevet för 

budget år 2015 är mål som förekommit under tidigare budgetår. 

 

Enligt Martin Göthman, teamchef på Kronofogden, är det en övervägning mellan att ställa 

striktare krav på kontroller av kontanter och möjligheten för skuldsatta att betala sina skulder. 
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För tillfället prioriteras möjligheten att betala med kontanta medel framför risken att staten 

utnyttjas för penningtvätt. Kronofogden vill undvika att försvåra för skuldsatta att betala sina 

skulder, en viktig del i ett fungerade samhälle.
122

  

 

– Bara tanken på att man använder staten för att tvätta pengar är motbjudande, 

men det finns en sådan risk och det har vi diskuterat. [Enligt] Martin 

Göthman.
123

 

 

9.3 Hur det faktiskt går till enligt en verksam kronofogde 
En möjlig lucka i lagen behöver inte automatiskt betyda ett problem för samhället eller 

möjlighet för den organiserade brottsligheten att tvätta pengar. Finns det fungerade och 

tillämpbara verktyg internt för att motverka ett utnyttjande så går problemet att motverka 

ändå. Som ovan redovisats finns det flera hinder mot att rapportera men samtidigt finns det 

lika många möjligheter och verktyg för att faktiskt motverka brottsligheten. Därför 

kontaktades Kronofogden, samband med denna uppsats, för att få ett uttalande om hur det 

fungerar i praktiken. Många verksamma personer svarade om att det inte var ett ämne som de 

var insatta i och kunde därför inte bevara frågorna. Detta är att anses oroade då det är ett 

omtalat ämne och problem. Till slut svarade en verksam kronofogde som kunde besvara 

frågor. Personen ifråga gav följande information; det finns tydliga instruktioner på hur 

anmälningar ska upprättas vid misstanke om penningtvätt. Samtliga anmälningar påstås 

diarieföras hos dem, men om det finns något kontrollsystem om någon transaktion skulle 

undgå undersökning eller anmälan är oklart. 

 

Det finns cirka 2 500 anställda inom Kronofogdemyndigheten och cirka 1 500 jobbar med att 

möta skuldsatta och köpare av egendom, det vill säga kontakt med transaktioner. Det är den 

mänskliga faktorn som spelar in, ett aktivt beslut som varje verksam måste ta vid varje 

transaktion om undersökning borde göras. En del gånger är besluten enkla men eftersom alla 

verksamma inte har samma utbildning och bakgrund varierar bedömningsskalan. Deras 

interna instruktioner reglerar endast om det uppstått misstanke, inte hur en undersökning bör 

genomföras för att säkerställa att misstanke inte föreligger. Det finns alltså inte någon direkt 

allmänt känd kontrollplan. Skulle pengarna komma in i systemet utan anmälning är de 

omöjliga att spåra i efterhand, det krävs ett aktivt beslut i samband med transaktionen om en 

undersökning bör göras. 

 

Den verksamma kronofogden ifråga oroas själv för att så få inom myndigheten är medvetna 

om riskerna och regleringen. En lösning på problemet skulle kunna vara att Kronofogden 

omfattas av penningtvättslagen. Den sänkta rapporteringsgränsen inom verksamheten, 30 000 

kr, anses internt vara ett steg i rätt riktning och en åtgärd fler verksamheter borde vidta.  

  

                                                 
122

 Palutko Macéus, Stycke 3. 
123

 Palutko Macéus, 2015, Stycke 3. 



 28 

10 Analys  
10.1 Gränsen för rapporteringskravet  
Den grova brottsligheten utför penningtvätt på oändligt många olika sätt. Inte allt för sällan 

sker det internationellt. Därav är det viktigt att skapa ett internationellt tillvägagångssätt med 

stort samarbete mellan länderna. Gränsen där alla ska rapportera misstankar om penningtvätt 

är idag satt till 15 000 EUR, år 2017 ska denna gräns ändras till 10 000 EUR. För att inte 

överstiga gränsen kan penningtvätten istället ske i flera omgångar och oftast på olika sätt för 

att inte skapa misstankar. Olika länder har kommit olika långt när det gäller ett kontantfritt 

samhälle. Hur långt olika länder än kommit anses stora kontanta summor misstänksamt. En 

gräns på 10 000 EUR är en väldigt hög gräns när Finansinspektionen själv rekommenderar  

30 000 SEK. Tekniken gällande banköverföringar har utvecklats enormt senaste årtiondet och 

det är idag möjligt att föra över stora summor som är mottagaren tillhanda samma dag. Med 

tanke på att alla länder inte kommit lika långt i denna utveckling är det givetvis inte möjligt 

att sänka denna gräns till 1 000 EUR. Oplanerade transaktioner över 5 000 EUR sker sällan 

och det finns därmed möjlighet att sänka gränsen ännu mer. Viktigt att poängtera är att en 

rapportering inte är ett hinder för transaktion.  

 

Finansinspektionens rekommendationer föreskriver att rapportering bör ske vid transaktioner 

över 30 000 SEK, ca 3 000 EUR. Att Sverige inte lagstiftar Finansinspektionens gräns är 

underligt då direktivet som lagen bygger på är ett minimidirektiv. Vilket innebär att 

medlemsländerna måste implementera direktivet men får lagstifta hårdare.  

 

Penningtvättslagen ska huvudsakligen fungera i förebyggande syfte men som med all annan 

brottslig verksamhet ska lagstiftningen även försvåra utförandet för den brottsliga 

verksamheten. Att sänka gränsen betyder att transaktionerna måste vara fler och mindre för att 

föra över samma totala summa. Vilket leder till mindre lönsamhet för brottsligheten. 

Förhoppningsvis leder detta till att brott utförs i mindre skala och att de legala verksamheterna 

utnyttjas mindre.  

 

Om gränsen skull sänkas till 3 000 EUR, det vill säga utnyttja möjligheten att lagstifta hårdare 

än minimidirektivet, följer det möjligtvis mer jobb och tid för berörda verksamheter. En 

övervägning mellan att finanspolisen får ta emot fler anmälda misstankar och att försvåra 

tillvägagångssättet för brottsligheten. Det vill säga en övervägning mellan kostnader och 

möjliga vinster. Med kostnader anses de utgifter staten har för arbetskraften och allt därtill. 

Vinsterna är möjligtvis svårare att räkna men att samtliga pengar i landet rör sig i det legala 

systemet och därmed skattas får i jämförelse definieras som vinst.  

 

En viktig del att nämna är att en sänkning av rapporteringsgränsen inte påverkar den 

hederliga. En rapportering av en misstänkt transaktion till Finanspolisen betyder inte 

automatiskt en vidare undersökning. Finanspolisen kan i ett tidigt stadie konstatera att det inte 

finns fog för misstanke och utredningen läggs ner. Personen i fråga får inte reda på att en 

anmälan har gjort och det följer inte några konsekvenser. Att påstå att den kränker den 

enskildas personliga eller ekonomiska förhållande borde inte beröra den hederliga, att visa 

upp en hederlig ekonomi är inget att skämmas för. En del kan trots detta tycka att det sker en 

inskränkning i deras privatliv. Men om en möjlighet till sådan inskränkning kan motverka 

organiserad brottslighet runt om i världen är det väl en ganska liten uppoffring för den lilla 

människan i det stora sammanhanget.  
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10.2 Penningtvättslagens tillämpningsområde 
Fastighetsmäklare omfattas av penningtvättslagen och eftersom fastighetsköp är ett vanligt 

steg i penningtvättstransaktioner blir detta automatiskt en misstänkt transaktion. Som ovan 

belysts omfattas inte Kronofogden och fastighetsköp via exekutiva auktioner är då ett sätt att 

undgå detta. Kronofogden kräver en handpenning på 10 % som ska betalas på plats efter 

vunnen auktion, dock är det oklart vilka betalningsmöjligheter som finns men kontanta medel 

förespråkas.  

 

Den lagstadgade sekretessen i OSL som hindrar andra verksamheter, som inte omfattas av 

penningtvättslagen, från att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen föreligger 

för att skydda den enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Den enskilda är att 

anse vara kränkt om information om transaktioner delges andra myndigheter utan att konkret 

misstanke föreligger. Genom att tolka aktuell lagstiftnings samband anses den enskildas 

integritet viktigare att upprätthålla än att motverka penningtvätt genom staten.   

 

För att underlätta tolkningen av penningtvättslagen är det givetvis bra att många verksamheter 

är särskilt uppräknade. Men detta leder till att det sker en bokstavstolkning av lagens 

tillämpningsområde. För att uppnå högsta möjlig effekt borde lagens tillämpningsområde 

tolkas ändamålsenlig. Detta för att samtliga verksamheter ska omfattas och inte bara de 

verksamheter som har handel till huvudsakligt syfte. Uppräkningen av de verksamheter som 

omfattas borde istället överföras till förordningen till penningtvättslagen. För att på så sätt 

tydliggöra vem som har en absolut plikt att alltid tillämpa lagen.  

 

För att endast tillägga myndigheter i lagens tillämpningsområde som på något sätt kommer i 

kontakt med kontanter och transaktioner, såsom Kronofogden, är att utse dessa till 

tillsynsmyndigheter. Samtliga tillsynsmyndigheter har en skyldighet att rapportera misstankar 

om penningtvätt.  

 

Kronofogden är i allra högsta grad en möjlig plats för penningtvätt. Efter undersökning av 

propositioner, rapporter och statens offentliga utredningar har det framkommit att 

Kronofogden med flera har kommenterat att det måste ske en lagändring. Kronofogden är 

mycket villig till att försöka motverka penningtvätt men eftersom de inte får rapportera 

misstankar utan grund är det en för stor process och undersökning innan rapportering får ske. 

Då det föreligger sekretess myndigheter emellan och inom myndigheter brister 

undersökningen ofta redan där. Den enskildas personliga integritet anses vara kränkt om det 

inte finns lagstöd till överlämnade av handlingar om transaktioner. Idag är stora kontanta 

summer i sig misstänksamt utan att det föreligger några specifika skäl, dock inte enligt lag 

utan det krävs vidare skäl.  

 

Kronofogden, Skatteverket och Rikspolisstyrelsen, för att bara nämna några, har tydligt visat 

sin åsikt genom bland annat yttrande till lagförslag om att lagändring måste göras. 

Penningtvättslagens tillämpningsområde är för nuvarande inte ändamålsenligt med lagens 

huvudsakliga syfte. Det bör inte vara möjligt att tvätta pengar genom staten. Frågan om varför 

det inte skett denna typ av lagändring när berörda tydligt förklarat problematiken har inom 

ramen för denna uppsats inte kunnat besvaras. Följande fråga återstår; Är det ett medvetet val 

från lagstiftarens sida?  

 

 



 30 

10.3 Kronofogdens ställningstagande och brottsförebyggande arbete 
Samtliga myndigheter har en brottsförebyggande roll i samhället och Kronofogden ingår i ett 

flertal brottsförebyggande arbeten. De är alltså en myndighet som ständigt arbetar med att 

identifiera och motverka risker. Köp av fast och lös egendom med stora kontanta summor har 

ett flertal gånger konstaterats utgöra en väsentlig del av penningtvättsprocessen. Trots 

Kronofogdens aktiva brottsförebyggande arbete hindras inte köpare att betala vunna auktioner 

med plastpåsar fulla med kontanter.  

 

I Kronofogdens årsredovisning från år 2014 redovisas det att brottsförebyggande arbete är en 

naturlig del i myndighetens verksamhet. Det kan framstå som tveksamt då de vid 

fastighetsauktioner kräver en handpenning på plats samt förespråkar i form av kontanter. 

Summor som inte sällan uppgår mot några hundra tusen. Detta gäller även möjligheten de ger 

att betala större skulder kontant på deras kontor. Kronofogden påstår att det handlar om en 

övervägning mellan att ställa striktare krav på kontroller av kontanterhanteringen och 

möjligheten för skuldsatta att betala sina skulder. Men då får man samtidigt övervägning om 

det ska finnas möjlighet att betala skulder med icke hederligt intjänade pengar. Att ge denna 

möjlighet följer inte samma linje om att alla myndigheter ska arbeta rättsvårdande och 

förebygga brott. Sverige ligger ännu inte riktigt i tid att ta bort kontanter helt och självklart 

måste möjligheten att betala kontant finnas några år till då alla generationer inte är fullt så 

vana med tekniken. Men det betyder i sin tur att kontrollerna måste skärpas om möjligheten 

ska ges.  

 

Efter kontakt med kronofogden har det tydligt visats att interna instruktioner finns för 

åtgärder mot penningtvätt, men tydligen har inte informationen och kunskapen kommit till 

samtliga verksamma personer inom myndigheten. Detta är något som samtliga EU-direktiv 

och FATF har tydligt framhållit som krav för att uppnå den effektivitet som krävs.  

 

Sammanfattningsvis är inte den interna regleringen tillräcklig för att motverka att 

myndigheten utnyttjas för penningtvätt och lagändring måste göras för att uppnå de krav som 

ställs av EU och FATF, men inte minst för att uppnå penningtvättslagens syfte.  

 

För att konkret besvara ovan angivna frågeställning är det att anse att 

Kronofogdemyndighetens verksamhet i allra högsta grad är en möjlig plats för penningtvätt, 

något som stärks av flera inom myndigheten. Det går alltså med dagens lagstiftning att tvätta 

pengar genom staten. Penningtvätt är i sig fortfarande brottsligt oberoende av 

tillvägagångssätt. Att problemet, luckan i lagen, har varit känt sedan länge är oroväckande 

och något konkret svar på varför det inte åtgärdats har inte hittats inom ramen för denna 

uppsats.  
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