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Förord
”Gå på pengarna” eller ”Follow the money” är uttryck som blivit allt van-
ligare inom den kriminalpolitiska debatten. Tanken är i grunden enkel. 
Logiken bakom en stor del av brottsligheten är ekonomisk. Det handlar 
om pengar. Om myndigheterna riktar in sig på att ta gärningspersonernas 
pengar och annan egendom minskar lönsamheten med att begå brott, re-
sonerar man. Det är visserligen illa nog att straffas. Många gärningsperso-
ner räknar med det, men de är inte beredda på att också förlora sin lön för 
mödan. Att bli av med pengarna är därför ett mångdubbelt värre straff, 
menar förespråkarna för en mer tillgångsinriktad brottsbekämpning.

Om gärningspersonernas tankar upptagits av pengar har rättsväsendet 
traditionellt fokuserat brott och straff. Det är den enskildes ansvar för den 
brottsliga gärningen som ska klarläggas och det är också en person som 
ska straffas. Den tillgångsinriktade brottsbekämpningen föreslår följakt-
ligen att detta historiska spår bör kompletteras i syfte att möta källan till 
många brott, pengarna. Vid sidan av att utreda brott och lagföra perso-
ner ska en tillgångsinriktad brottsbekämpning också spåra och återföra 
svarta och kriminella pengar, liksom egendom som förvärvats med sådana 
medel.1 

Föreliggande arbete genomlyser myndigheternas arbete med tillgångs-
inriktad brottsbekämpning och är finansierad av Ekobrottsmyndigheten. 
Rapporten utgör den andra delen i ett forsknings- och utvecklingspro-
gram som går under namnet ”Follow the money”. Rapporten kommer nu 
att följas upp av ett forskningsprojekt inriktat på Finanspolisens arbete 
mot penningtvätt.

Rapporten har skrivits av enhetsrådet Daniel Vesterhav och utredaren 
Malin Forsman under ledning av jur. dr Lars Korsell vid Brå:s Enhet för 
forskning om ekonomisk och organiserad brotslighet. Utredarna Anna 
Gabrielsson, Love von Gertten och Malin Mälarstig har utfört merparten 
av intervjuerna som ingår i undersökningen.   

Brå vill tacka alla personer som tog sig tid för att bli intervjuade i pro-
jektet. Vi vill även rikta ett varmt tack till följande seminariedeltagare, 
som diskuterat centrala resultat och kommit med värdefulla synpunkter 
och förslag på strategier: kammaråklagare Hans Ihrman, chef för Brotts-
utbytesenheten vid Ekobrottsmyndigheten, verksamhetsansvarig Joakim 
Järnryd, Försäkringskassan, juridisk expert Lennart Kvist, Swedbank, 

1 Det är inte enbart kriminella, och nu också myndigheterna, som har pengar i blickfånget. Konst-
nären Andy Warhol återberättar en episod då han i jakt på inspiration frågade en väninna vad 
han skulle måla. Hon ställde då motfrågan vad han gillade bäst. Warhol började då måla peng-
ar och inledde sin serie bilder med dollarsedlar. Från Honnef, Klaus (2001) Andy Warhol Köln: 
Taschen.
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kronokommissarie Stefan Lind, Kronofogdemyndigheten, kriminalin-
spektör Thomas Palmberg, ställföreträdande sektionschef för Finanspo-
lisen vid Rikskriminalpolisen, sakkunnig Lotta Rytter Dufwa, Tullverket, 
kammaråklagare Martin Tidén, Ekobrottsmyndigheten, kammaråklagare 
Roger Waldenström, Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Stock-
holm, jurist Cecilia Wolrath, Finansinspektionen.

Brå vill tacka professor Hans Sjögren, Linköpings universitet och Han-
delshögskolan i Stockholm, och docent Helén Örnemark Hansen, Lunds 
universitet, som varit vetenskapliga granskare till detta arbete och lämnat 
värdefulla kommentarer. Tack också till utredaren Johanna Skinnari som 
kommenterat manus.

Stockholm i juni 2008

Jan Andersson
Generaldirektör         Lars Korsell
               Enhetschef
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Sammanfattning
Tillgångsinriktad brottsbekämpning
I Sverige har rättsväsendet på allvar börjat fått upp ögonen på själva driv-
kraften för åtskilliga brott – pengarna. Olika satsningar görs för att spåra 
och återföra utbyte av brott. Arbetet är emellertid fortfarande i sin linda 
och det finns mycket att göra. Syftet med denna studie är att kartlägga 
myndigheternas tillgångsinriktade brottsbekämpning och identifiera vilka 
hinder och möjligheter som finns med denna nya strategiska orientering. 

I centrum för undersökningen står dels Ekobrottsmyndighetens Brotts-
utbytesenhet i Stockholm, som består av fyra personer: en åklagare, en 
ekorevisor, en analytiker och en kronoinspektör från Kronofogdemyndig-
heten, dels det Regionala underrättelsecentret (RUC) Västra Götaland, 
där handläggare från Polisen, Ekobrottsmyndigheten (EBM), Tullverket, 
Skatteverket (både skattebrottsenheten och den reguljära verksamheten 
som kallas fiskala sidan) och Kronofogdemyndigheten samverkar i polis-
huset i Göteborg.

Resultatet av studien baseras på 96 intervjuer med myndighetspersoner 
och personer inom den privata sektorn samt ett seminarium med deltagare 
från de myndigheter som ingår i studien. I rapporten lanseras ett nytt be-
grepp för insatser mot pengar och egendom med kriminell bakgrund – till-
gångsinriktad brottsbekämpning. 

Hur arbetar myndigheterna med tillgångsinriktad 
brottsbekämpning?
Det finns en stor medvetenhet hos myndighetspersoner om vikten av att 
”gå på pengarna” när det gäller att bekämpa brottslighet med vinnings-
motiv. Dessvärre sätter inte denna insikt lika stort avtryck i den faktiska 
brottsbekämpningen. Det traditionella tankesättet – att rättsväsendets hu-
vuduppgift i brottmål är att utreda misstankar, väcka åtal mot enskilda 
personer, pröva ansvarsfrågan i domstol och döma ut påföljd – sitter fort-
farande djupt rotad hos myndighetspersonerna. Det finns emellertid en 
ambition att öka graden av tillgångsinriktat arbete, något som Brottsutby-
tesenheten och RUC är exempel på. 

En stor del av Brottsutbytesenhetens första år har ägnats  åt att utveckla 
arbetsmetoder och samverkansformer och det är endast ett fåtal åklagare 
som har begärt biträde av enheten. Sett över tid kan Brottsutbytesenhetens 
verksamhet betraktas bestå av två faser. Den första fasen handlar om att 
hitta sin roll, utveckla effektiva arbetsmetoder, göra sig känd inom rättsvä-
sendet och få polis och åklagare att i större utsträckning tänka i banor av 
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svarta och kriminella pengar. I den andra fasen, när enheten blivit en mer 
integrerad del i rättsväsendet, är en naturlig utveckling att kärnverksam-
heten kommer att bestå i att biträda praktiskt och operativt i ärenden.

Arbetet i RUC bedöms ha varit framgångsrikt under dess två första år.  
Den största utmaningen har emellertid varit övergången från den rena 
kartläggningen i RUC till operativ brottsbekämpning av de samverkande 
myndigheterna. En erfarenhet är att det är viktigt att ärenden inte lämnar 
RUC för tidigt och att det finns en långsiktig och genomtänkt planering 
vid övergången. Samtidigt måste det finnas utrymme i de olika myndighe-
ternas verksamhetsplanering för de ärenden som kommer från RUC och 
därmed tillräckliga resurser för att operativt driva ärendet. 

Myndighetspersoner inom rättsväsendet för fram att ett av skälen till 
att tillgångsinriktat arbete inte sker i någon större utsträckning är att lag-
stiftningen anses otillräcklig och tandlös. Undersökningens resultat visar 
emellertid att detaljkunskapen om den lagstiftning som kan tillämpas för 
tillgångsinriktad brottsbekämpning generellt sett är låg. 

Det finns därför en outnyttjad potential i det tillgångsinriktade arbetet. 
Ekoåklagare tycker till exempel att det är behändigt att koppla in  Skat-
teverket som kan betalningssäkra tillgångar i stället för att ta egendom i 
beslag eller tillämpa regler om kvarstad av egendom som inte omfattas 
av betalningssäkring2. Ofta stannar den tillgångsinriktade brottsbekämp-
ningen vid betalningssäkring även om det finns tillgångar kvar. Åklagare 
på den allmänna sidan kan inte få hjälp av Skatteverket i samma utsträck-
ning som ekoåklagarna, vilket hämmar det tillgångsinriktade arbetet. 

Det är heller inte helt klart vem som har huvudansvaret för en tillgångs-
inriktad brottsbekämpning. Vad som efterfrågas är tydliga riktlinjer upp-
ifrån om vem som ska göra vad, vilka verktyg som ska användas, att re-
surser ställs till förfogande, att utbildning genomförs och att resultat följs 
upp. I dagsläget tenderar det tillgångsinriktade arbetet att komma in för 
sent i utredningarna, och då kanske pengarna redan är borta. 

Vad är det som avgör om ett ärende får  
en tillgångsinriktning?
Den tillgångsinriktade brottsbekämpningen kan beskrivas som en sido-
vagn till den reguljära brottsbekämpningen. Den har ännu inte blivit en na-
turlig integrerad del av brottsutredningen och det finns, i viss mån, ett dis-
kretionärt utrymme för att välja bort det tillgångsinriktade arbetet. Under 
ett ärendes resa genom rättsprocessen passeras flera vägskäl där det finns 
möjlighet att ta en riktning som exkluderar ett tillgångsinriktat arbete. 

2  Begreppen förklaras i avsnittet De juridiska verktygen.
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För att ett tillgångsinriktat arbete ska bli så framgångsrikt som möjligt 
krävs att information om pengar och egendom samlas in och dokumen-
teras redan på en underrättelsenivå. När åklagaren sedan inleder en för-
undersökning är det viktigt att han eller hon har intresse och engagemang 
för tillgångsinriktat arbete och tar vara på den redan insamlade informa-
tionen. Faktorer som kan inverka här är som nyss nämnts avsaknaden av 
tydliga riktlinjer, osäkerhet inför det tillgångsinriktade arbetet, brist på re-
sultatuppföljning och resurser. Det krävs även att kontakt tas med andra 
myndigheter som kan bidra till det tillgångsinriktade arbetet.

Hur fungerar myndighetssamverkan?
Generellt sett är samverkan bra mellan brottsbekämpande myndigheter 
och kontrollmyndigheter. Till stor del baseras den emellertid på personliga 
kontakter och när det gäller det tillgångsinriktade arbetet beskrivs sam-
verkan i vissa delar som sporadisk och oorganiserad. Det finns ett behov 
av ökad kunskap om vilken information varje myndighet har tillgång till 
och vad de kan bidra med i den tillgångsinriktade brottsbekämpningen.

Ett annat hinder för en effektiv myndighetssamverkan är att myndighe-
terna är olika i fråga om inriktning, tidshorisont, prioritetsordningar och 
arbetstid. Kontrollmyndigheterna har ofta en mer långsiktig verksamhets-
planering, medan de brottsbekämpande myndigheterna till viss del är hän-
delsestyrda. Skatteverket kan till exempel hålla på länge med att kartlägga 
branscher, göra tredjemansrevisioner för att samla in data om andra före-
tag, för att sedan ägna år åt en rad revisioner. EBM och framför allt Poli-
sen arbetar ofta med ett kortare perspektiv. Det tillgångsinriktade arbetet 
skulle vinna på om de brottsbekämpande myndigheterna kunde följa kon-
trollmyndigheternas exempel och binda upp resurser för mer långsiktiga 
projekt, medan kontrollmyndigheterna kan lära av de brottsbekämpande 
myndigheterna att ha en flexibilitet för akuta insatser.

Hur reagerar de kriminella nätverken?
Kriminella nätverk är flexibla till sin natur och om de brottsbekämpande 
myndigheterna lägger om sin strategi är nätverken snabba på att anpassa 
sig efter de nya omständigheterna. Detta innebär att ju mer myndigheter-
na inriktar sig på tillgångsinriktad brottsbekämpning desto mer kommer 
de kriminella att lägga om sina verksamhetsmönster. Redan i dag används 
metoder för att skydda tillgångarna, till exempel genom att skriva över 
egendom på andra, extensiv konsumtion och placering eller investering av 
pengar utomlands.

Det är därför troligt att den tillgångsinriktade brottsbekämpningen inte 
kommer att leda till att myndigheterna totalt sett kommer över särskilt 
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mycket pengar och egendom. Däremot kan det bli mycket pengar i enskil-
da fall. Den brottsförebyggande effekten är därmed snarare att kriminella 
får ökade kostnader för att undanhålla pengar och egendom från myndig-
heterna. Det minskar den kriminella verksamhetens lönsamhet.

Eftersom pengar är den centrala drivkraften för den kriminella verk-
samheten är det en känslig punkt att slå mot. En del intervjupersoner har 
reflekterat över om ett ökat fokus på tillgångsinriktat arbete kan leda till 
en ökad risk för att myndighetspersoner utsätts för otillåten påverkan. 

Vad behöver förbättras?
Under den senaste tiden har utvecklingen mer och mer gått mot en till-
gångsinriktad brottsbekämpning. Det finns emellertid en del hinder kvar 
att övervinna. I rapporten identifieras följande områden som relevanta för 
att det tillgångsinriktade arbetet ska bli effektivare. 

· Det behövs ytterligare metodstöd och praktisk erfarenhet av tillgångsin-
riktad brottsbekämpning. Antalet vägledande rättsfall är få och många 
åklagare anser sig inte ha tid att ge sig ut på oprövad mark. 

·  Kunskapen om tillgångsinriktad brottsbekämpning behöver förbättras. 
Både kunskap om metoder och vad andra myndigheter kan bidra med 
i det tillgångsinriktade arbetet efterfrågas. Det finns även ett behov av 
fler ekonomer inom de brottsbekämpande myndigheterna.

·  För att nå framgång bör det tillgångsinriktade arbetet inledas redan på 
ett underrättelsestadium i form av insamling av information om pengar 
och egendom.

·  Myndigheterna behöver resurser för tillgångsinriktad brottsbekämp-
ning. En lösning kan vara en ökad användning av myndighetsgemen-
samma aktionsgrupper.

·  På sikt behövs det tydliga riktlinjer uppifrån om vem som ska göra vad i 
det tillgångsinriktade arbetet, vilka verktyg som ska användas. Resurser 
måste ställas till förfogande och resultatet följas upp.

·  Det är av grundläggande betydelse att bygga upp en verksamhetsstatis-
tik som mäter det tillgångsinriktade arbetet.

·  Tillsynen och kontrollen av de företag som är rapporteringsskyldiga en-
ligt penningtvättslagen måste förbättras avsevärt. Dessutom är Finans-
polisen (Fipo) i behov av effektivare tekniska lösningar. 

·  I dag är Brottsutbytesenheten en del av Ekobrottsmyndigheten (EBM) 
med inriktning på ekobrott. På sikt behövs någon form av myndighets-
gemensam verksamhet för alla typer av brott med vinningsmotiv. Men 
man bör skynda långsamt och vänta på resultat innan några omvälvan-
de förändringar görs.



11

·  Övergången för ärenden från Regionalt underrättelsecenter (RUC) till 
operativ verksamhet behöver bli ännu effektivare. En lösning skulle 
kunna vara att varje ärende togs om hand av myndighetsgemensamma 
aktionsgrupper.
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Inledning
Rättsväsendets huvuduppgift i brottmål är att utreda misstankar, väcka 
åtal mot enskilda personer, pröva ansvarsfrågan i domstol och döma ut en 
påföljd. Rättsväsendets myndigheter är således i hög grad fokuserade på 
personer som ska bindas vid brott, förhöras och vara motpart vid brott-
målsförhandlingar. Brå har tidigare ifrågasatt denna individualistiska me-
tod som framgångsrik vid bekämpning av organiserad brottslighet (Brå 
2005:11; Brå 2007:4; Brå 2007:7). 

I Brå:s rapport Narkotikabrottslighetens organisationsmönster (Brå 
2005:11) diskuterades lämpliga strategier mot bakgrund av hur brottslig-
heten är strukturerad. Vår rekommendation var att rättsväsendet i högre 
grad skulle bekämpa ”nätverk med nätverk”, för att citera en seminarie-
deltagare i samband med att rapporten togs fram. Det vill säga att myn-
digheterna skulle samarbeta. Vi menade också att rättsväsendets tämligen 
ensidiga inriktning på individer innebar att myndigheterna missade det 
som var brottslighetens drivkraft – pengarna. Brå föreslog därför att ett 
större intresse skulle riktas mot de kriminella pengarna, och en omfat-
tande studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering genomfördes 
(Brå, 2007:4). 

Tillgångsinriktad brottsbekämpning är en strategi som har fått mer och 
mer genomslag i den svenska kriminalpolitiken de senaste åren. Till exem-
pel tillsatte regeringen en utredning år 1997 med uppdrag att utreda frågor 
om att förverka vinning av brott (SOU 1999:147), och år 2004 godkände 
riksdagen ett inom Europeiska unionen upprättat utkast till rambeslut om 
förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott. 
En proposition med lagförslag (prop. 2004/05:135) lades fram av reger-
ingen senare samma år och antogs av riksdagen (bet. 2004/05:JuU5). Nya 
förverkanderegler är med andra ord under införande (Ds 2006:17). I de-
cember år 2007 gav justitieminister Beatrice Ask en utredare i uppgift att 
se över frågor relaterade till förverkande av brottsvinster från den grova 
organiserade brottsligheten. Utredningens överväganden och förslag re-
dovisades i maj 2008 (Ds 2008:38).

Snöbollen är med andra ord i rullning och rättsväsendet har på senare 
tid börjat mobilisera för att i ökad utsträckning intressera sig för pengar 
och egendom. EBM och samverkande myndigheter har i projektet Blod-
hund inventerat vilka regler som gäller för att spåra och säkra svarta och 
kriminella pengar (EBM, 2006). EBM har också inrättat en ny enhet som 
ska spåra och återföra utbyte av brott, Brottsutbytesenheten, och inom ra-
men för det regionala underrättelsecentret i Västra Götaland (RUC) är en 
viktig uppgift att kartlägga utbyte av brott. 

I ett internationellt perspektiv är dock Sverige relativt sent med på tå-
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get. I flera andra länder började en inriktning att ”gå på pengarna” att bli 
ett ämne inom den kriminalpolitiska agendan redan under åttiotalet (Bell, 
2000; Gallant, 2005; Naylor, 1999). Flera europeiska länder har inrät-
tat särskilda myndigheter eller enheter med ansvar för att spåra och åter-
föra utbyte av brott (van Duyne och Levi, 1999). Många bedömare anser 
strategin vara ett kraftfullt verktyg mot organiserad brottslighet, särskilt 
om den används parallellt med traditionell brottsbekämpning (Aromaa, 
2006; Kilchling, 2001). Det finns också kritiska röster, något som kommer 
att utvecklas vid genomgången av tidigare forskning.

Inriktningen mot själva utbytet av brott baseras på några grundanta-
ganden. Det första är av moralisk art. Samhället kan inte tillåta att någon 
gör en vinst genom kriminella aktiviteter (Gallant, 2005; Naylor, 1999). 
En uttalad strategi att ”gå på de kriminella pengarna” stärker med andra 
ord det allmänna rättsmedvetandet. Det andra och det tredje grundanta-
gandet handlar om effektivitet. Strategin slår mot själva drivkraften för 
brottsligheten, nämligen pengarna. Om det blir svårare att tjäna pengar 
på brott minskar motivationen att begå brott (Harvey, 2005; Levi, 2006; 
Naylor 1999). Man förhindrar även finansiering av ny kriminalitet (Nay-
lor, 1999). Det fjärde antagandet är att förverkande av utbytet av brott 
kan hindra kriminella personer från att infiltrera och korrumpera den le-
gala ekonomin (Naylor, 1999). Ett femte, ofta mindre uttalat, grundanta-
gande är att inriktningen på själva utbytet av brott generar inkomster till 
staten (Gallant, 2005, s.76–77, refererar Blumenson och Nilson, 1998; 
van Duyne och Levi, 1999; jfr Chamberlain, 2002, s.161).

Eftersom målsättningen att förverka kriminella pengar kraftigt bryter 
av mot traditionell brottsbekämpning är det naturligtvis en lång och mö-
dosam process att införa en sådan strategi. Det förutsätter nya metoder 
och informationskällor samt ett väl fungerande och utvecklat myndighets-
samarbete (Brå 2005:11). 

Utmaningen är med andra ord stor för att växla in brottsbekämpningen 
på ytterligare ett spår och det finns en rad hinder som måste identifieras 
och överbryggas. Vad som kan behövas är en översikt över detta mycket 
komplexa område för att hitta både svaga punkter och outnyttjade möj-
ligheter. Ambitionen med denna rapport är att försöka ge en sådan bild 
och med utgångspunkt från denna ”karta” formulera förslag på strategier 
för att effektivisera arbetet.  

Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att kartlägga myndigheternas arbete med att spåra 
och återföra pengar och annan egendom från svart eller regelrätt kriminell 
verksamhet. Meningen är att identifiera hinder och möjligheter med den-
na strategiska inriktning av brottsbekämpningen samt att kartlägga vilka 
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selektionsmekanismer som finns, det vill säga vad som sker och inte sker i 
olika led i ärendeprocessen.

Frågeställningarna är följande:

1. Hur arbetar myndigheterna övergripande med att spåra och återföra ut-
byte av brott med avseende på organisation, prioriteringar, yrkesmässig 
kompetens, attityder och resurser?

2. Vilka impulser medför att myndighetspersoner börjar tänka i banor av 
att det kan finnas pengar och egendom att spåra och återföra, det vill 
säga hur ser selektionen ut i urvalet?

3. Hur ser selektionen ut av de ärenden som lett fram till återförande av 
egendom respektive ärenden som inte varit lika framgångsrika?

4. Hur ser informationsöverföringen ut mellan myndigheterna och hur in-
hämtas uppgifter från näringslivet och andra informationsbärare?

5. Vilka ”interna” hinder finns för att strategin ska få genomslag, exem-
pelvis med avseende på incitamentsstrukturer och organisatoriska lös-
ningar?

6. Vilka ”externa” hinder finns för att strategin ska få genomslag, exem-
pelvis med avseende på lagstiftning, organisationer och samverkan?

7. Vilken beredskap finns för kriminell anpassning gentemot myndighe-
ternas strategier och vilka är myndigheternas erfarenheter av sådan an-
passning?

Undersökningen täcker brottsbekämpande myndigheter, kontroll- och 
tillsynsmyndigheter samt privata aktörer med rapporteringsskyldighet en-
ligt penningtvättslagen. Ett särskilt intresse riktas mot EBM:s brottsutby-
tesenhet och Regionalt underrättelsecenter i Västra Götaland (RUC), där 
en rad myndigheter samverkar, även med kontrollfunktioner som Skatte-
verket. Dessa två aktörer är positionerade enligt figur 1 nedan.

Privat	sektor

Offentlig	sektor

Brottsbekämpande		
myndigheter

Brottsutbytes-	
enheten

Kontrollmyndigheter

Regionalt		
underrättelse-

center
Figur 1. Brottsutbytesenhetens och 
RUC:s placering i myndighetsvärlden.
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Metod
Då det inte tidigare har genomförts en liknande studie i Sverige var det 
nödvändigt att gå igenom litteratur som berör tillgångsinriktad brottsbe-
kämpning. För rapportens första del har litteratur om tillgångsinriktad 
brottsbekämpning studerats för att få en bild av vilka hinder och möjlig-
heter denna verksamhet har. För rapportens andra del har litteratur om 
organisationsteorier och diskretion studerats för att kunna belysa det till-
gångsinriktade arbetet från ett selektionsperspektiv: vad som sker och inte 
sker och vilka omedvetna och medvetna prioriteringar som görs. Littera-
turstudien har varit ett stöd både när intervjuerna genomfördes och för 
analysen av resultatet.

Kvalitativa	intervjuer
När erfarenheter inom ett område studeras på ett mer djupgående plan är 
intervjuer att föredra framför andra metoder (jfr Denscombe, 1998). För 
studiens syfte har därför intervjuer genomförts. Det gav möjlighet att få 
ta del av utförliga beskrivningar och svar från intervjupersonerna (Ejve-
gård, 2003). Sammanlagt 96 personer är intervjuade. Intervjupersonerna 
är geografiskt utspridda med tyngdpunkt på storstadsområdena.  Förut-
om med de två centrala studieobjekten, RUC Västra Götaland och Brotts-
utbytesenheten, har intervjuer även gjorts med personer från kontroll- och 
tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter samt represen-
tanter från den privata sektorn: 

Undersökningsområde Antal intervjuer

RUC Västra Götaland 14

Brottsutbytesenheten 4 Totalundersökning

Privat sektor 9

Kontroll- och tillsynsmyndigheter 14

Brottsbekämpande myndigheter 51

Övriga 4

Totalt 96

Figur 2. Fördelning av intervjuer.

Intervjupersoner inom kategorin kontroll- och tillsynsmyndigheter arbetar 
inom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och Försäkrings-
kassan. Brottsbekämpande myndigheter representeras av intervjuperso-
ner inom polis- och åklagarväsendet. Till dem räknas även Skatteverkets 
skattebrottsutredare och Tullverkets brottsbekämpande del.

RUC Västra Götaland omfattar representanter i både styrgruppen och 
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handläggargruppen. Intervjupersonerna från den privata sektorn arbetar 
bland annat på banker, växlingsföretag, mäklarföretag och auktionsverk.

Eftersom flertalet av intervjuerna genomförts med personer från brotts-
bekämpande myndigheter är det relevant att redovisa vilka yrkesområden 
intervjupersonerna tillhör (RUC Västra Götaland och Brottsutbytesenhe-
ten är här inräknade).

Yrkesområden brottsbekämpande myndigheter Antal intervjuer

Åklagare EBM 18

Utredare EBM (polis, ekonom, analytiker etc.) 10

Åklagare allmänna sidan 6

Poliser allmänna sidan 17

Skattebrottsutredare 7

Övriga brottsbekämpare 4

Totalt 62

Figur 3. Fördelning av intervjuer på yrkesområden inom brottsbekämpande myndigheter.

På grund av den spridning av yrkesområden som studien omfattar har se-
mistrukturerade intervjuguider använts. Syftet var att ge intervjupersoner-
na möjlighet att tala fritt utifrån sin egen verksamhet och erfarenhet, men 
ändå utifrån givna teman (Denscombe, 1998). Intervjuerna kretsade kring 
frågor om den egna verksamhetens arbete och synen på tillgångsinriktad 
brottsbekämpning. Samtliga intervjuer har bandats och skrivits ut. Inter-
vjuerna varierade i tid mellan en och två timmar. De citat som används i 
rapporten för att belysa resultaten har ibland språkligt anpassats från tal-
språk till skriftspråk för att underlätta för läsaren.

Det var tydligt vid intervjuerna att en stor del av intervjupersonerna 
hade reflekterat över frågor relaterade till tillgångsinriktad brottsbekämp-
ning. Medvetenheten om behovet av att ”gå efter pengarna” var stor, och 
intervjupersonerna var mycket intresserade av att diskutera dessa frågor 
och gav ofta nyanserade svar. Oavsett om de hade en positiv eller negativ 
inställning var de flesta tillfrågade personerna välvilliga till att ställa upp 
på en intervju.

Seminarium
För att öka förståelsen för de olika yrkesgruppernas arbete med den till-
gångsinriktade brottsbekämpningen har intervjuerna kompletterats med 
ett seminarium med deltagare3 från de myndigheter som ingår i studien.  

3  Vilka som deltog vid seminariet framgår av förordet.
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Vid seminariet diskuterades huvudresultat, och deltagarna bidrog med 
sina synpunkter samt diskuterade brottsförebyggande och brottsbekäm-
pande förslag.

Etik	och	sekretess
Intervjuerna som ingår i undersökningen presenteras på ett sådant sätt att 
ingen enskild person kan identifieras. Eftersom Brottsutbytesenheten en-
bart omfattar fyra personer kan någon anonymitet inte uppnås och därför 
har intervjupersonerna fått ta del av och godkänna citaten.

Introduktion av ett nytt begrepp
I Sverige finns ingen övergripande term för insatser mot pengar och egen-
dom med kriminell bakgrund. Ibland används uttryck som att spåra och 
återföra utbyte av brott, eller vinning av brott. Förutom att detta uttryck 
är krångligt och omständligt omfattar det inte alla insatser, till exempel att 
Försäkringskassan drar in felaktiga bidrag och försäkringar eller att Skat-
teverket ansöker om betalningssäkring för att garantera skattefordringar.

Det finns således behov av en ny benämning på denna inriktning och i 
föreliggande rapport används begreppet tillgångsinriktad brottsbekämp-
ning. Det är en samlingsbeteckning för alla former av insatser som ge-
nerellt riktar sig mot svarta pengar och kriminella pengar samt svart el-
ler kriminell egendom. Begreppet omfattar även ekonomiska insatser mot 
punktmarkerade kriminella personer i syfte att använda de lagliga medel 
som står till buds för att minska deras inkomster från exempelvis bidrag 
och öka deras utgifter genom exempelvis företagsbot. 

Disposition av texten
Rapportens resultatdel är disponerad i två delar. I den första beskrivs priva-
ta aktörer, brottsbekämpande myndigheter, kontrollmyndigheter, Brotts-
utbytesenheten och RUC Västra Götaland från ett ”hinder- och möjlig-
hetsperspektiv”. Undersökningens resultat varvas med tidigare forskning, 
till största delen internationell, om vilka hinder och möjligheter som finns 
med den tillgångsinriktade brottsbekämpningen. 

Naturligtvis finns skillnader i lagstiftning och organisationsstrukturer 
mellan olika länder, vilket leder till specifika hinder och möjligheter för 
varje enskilt land.  Men det förekommer även svårigheter och tillfällen av 
en mer generell karaktär och därför är de internationella erfarenheterna 
relevanta.  Del ett avslutas med ett avsnitt om kriminell anpassning.

I rapportens andra del presenteras undersökningens resultat från ett se-
lektionsperspektiv. I stora delar bygger denna text vidare på att utveckla 
analysen av de hinder som identifierades i den första delen med hjälp av 
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organisations- och selektionsteorier. Frågan är hur dessa hinder påverkar 
den tillgångsinriktade brottsbekämpningen och vilka konsekvenser det får 
för slutresultatet. Texten i denna del är disponerad efter en analysmodell. 

De två delarna följs av ett gemensamt kapitel med övergripande slutsat-
ser, där även brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder diskute-
ras mot bakgrund av resultaten.

Ett exempel på tillgångsinriktad brottsbekämpning
För att illustrera hur den tillgångsinriktade brottsbekämpningen kan gå 
till i praktiken, redovisas här ett fiktivt typfall i syfte att underlätta den 
fortsatta läsningen. 

I samband med att polisen genomför en förundersökning om ett grovt 
våldsbrott får man ett tips om att den misstänkte är involverad i några 
skumma affärer med legala företag i bakgrunden. Tipsaren lämnar över 
vissa företagshandlingar till de utredande poliserna, som i sin tur ger dessa 
till det Regionala underrättelsecentret (RUC) i Västra Götaland. 

I RUC finns handläggare från flera myndigheter med tillgång till respek-
tive myndighets databaser. Handläggarna gör en första bedömning och 
finner fallet intressant. De föreslår därför för RUC:s styrgrupp att man in-
leder ett ärende mot den utpekade personen, vilket också blir fallet. 

Inom RUC vidtar en febril aktivitet. Medan arbetet pågår kliver en man 
in på ett bankkontor i Stockholm. Med sig har han en stor summa kon-
tanter som sätts in på ett konto som tillhör den person i Göteborg som är 
misstänkt för det grova våldsbrottet och som RUC i Västra Götaland sy-
nar närmare i sömmarna. Banktjänstemannen fattar misstankar eftersom 
det rör sig om mycket stora kontanta medel. En penningtvättsanmälan 
upprättas och faxas till Finanspolisen (Fipo), som analyserar uppgifterna.

På Fipo finns en underrättelsemedarbetare som håller kontakt med RUC 
i Västra Götaland och som känner till det pågående ärendet. Informatio-
nen om penningtvättsanmälan förmedlas därför till RUC.

När RUC är färdig med sin underrättelserapport föredras den för styr-
gruppen, som fattar beslut om att ärendet ska gå vidare till EBM och Skat-
teverket. På EBM inleds en förundersökning medan Skatteverket inleder 
en utredning av vissa företag som är upptagna i underrättelserapporten.

En åklagare vid EBM bedömer tidigt att det kan finnas tillgångar som är 
förvärvade dels med svarta pengar på grund av grova skattebrott, dels kri-
minella pengar från ett bedrägeri. EBM:s poliser spanar på gärningsperso-
nen och noterar att det tycks finnas gott om tillgångar i form av bilar, bå-
tar, motorcyklar och bostäder som nyttjas av den misstänkte. Åklagaren 
kontaktar därför Brottsutbytesenheten på EBM och begär deras biträde 
för att spåra penningströmmar och utreda hur mycket den brottsliga verk-
samheten genererat. Samtidigt ansöker Skatteverket hos länsrätten om be-
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talningssäkring av värden motsvarande de skatter som inte har betalats 
in.

Åklagaren kontaktar Försäkringskassan för att få uppgifter om den 
misstänkte personens bidrag, och det leder till att kassan tolkar förfrågan 
som en impuls och börjar utreda om den försäkrade har rätt till de ersätt-
ningar som betalas ut.

Brottsutbytesenheten bedömer det sannolikt att misstanken om bedrä-
geri kommer att resultera i ett framtida skadeståndskrav. Informationen 
överlämnas till åklagaren som begär kvarstad på egendom motsvarande 
det värde som skadeståndet bedöms lyda på. Beslut om kvarstad och be-
talningssäkring fattas.

Polisen gör husrannsakan och i anslutning till den går Kronofogdemyn-
digheten in och verkställer kvarstaden och betalningssäkringen. 

De juridiska verktygen
För att underlätta vidare läsning ges nedan en översiktlig beskrivning av 
de juridiska verktyg som kan användas inom ramen för tillgångsinriktad 
brottsbekämpning4.

 

4  Genomgången baseras till stor del på beskrivningarna i EBM 2007:7 och Ds 2006:17.

Figur 4. Fiktivt typfall av tillgångsinriktad brottsbekämpning. 

Tips om krimi-
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Förverkande
Enligt 36 kap. 1 § BrB ska utbyte av brott förklaras förverkat om det 
inte är uppenbart oskäligt. Samma sak gäller för ersättning som har tagits 
emot för kostnader i samband med brott, om mottagandet utgör ett brott 
enligt BrB. 

Förverkande är en särskild rättsverkan av brott och kan ske genom sak-
förverkande eller värdeförverkande. Vid ett sakförverkande förklaras en 
specifik egendom förverkad, vilket innebär att ägaren förlorar sin rätt till 
den egendom som förverkandet riktas mot. Föremål som skäligen kan 
tänkas antas komma att förverkas på grund av brott tas i beslag. 

Vid ett värdeförverkande avser förverkandet värdet av en egendom el-
ler en förtjänst och den enskilde har en skyldighet att betala det angivna 
beloppet.

Kvarstad
Kvarstad är en åtgärd för att säkra att en misstänkt i ett brottmål inte un-
dandrar sig en kommande betalningsskyldighet, till exempel från förver-
kande, företagsbot eller skadestånd. Kvarstad kan användas när någon är 
skäligen misstänkt för brott och det skäligen kan befaras att den misstänk-
te kommer att undandra sig betalningsskyldigheten.  Kvarstaden omfat-
tar så mycket av den misstänktes egendom som antas täcka en kommande 
utmätning. Innan ett beslut om kvarstad fattas kan egendomen tas i förvar 
eller så kan domstolen fatta ett interimistiskt beslut om kvarstad. 

Betalningssäkring
Betalningssäkring är en säkringsåtgärd som är snarlik kvarstad men inrik-
tad på skatter, tullar och avgifter. Betalningssäkring kan användas både 
för fastställda och ännu inte fastställda fordringar. Beslut om betalnings-
säkring fattas av Länsrätten och åtgärden verkställs av Kronofogdemyn-
digheten. 

Företagsbot
Enligt 36 kap. 7 § BrB ska en näringsidkare åläggas företagsbot för brott 
som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet, om det för brottet är 
föreskrivet strängare straff än penningböter och näringsidkaren inte har 
gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Skadestånd
Enligt 22 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken (RB) framgår att åkla-
garen ska, om det kan ske, i god tid före åtalet underrätta målsäganden 
om detta. Av första stycket i samma bestämmelse framgår att åklagaren 
på målsägandes begäran, i allmänhet är skyldig att i samband med åtalet 
förbereda och utföra även målsägandes talan.
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Del 1. Hinder och möjligheter 
för en tillgångsinriktad brotts-
bekämpning

Privata aktörer
Pengar från brottslig verksamhet kan visserligen konsumeras och återin-
vesteras på den illegala marknaden, men eftersom dess utbud av tjänster, 
varor och möjligheter till investeringar är begränsat når pengarna till slut 
även den legala marknaden5. Forskning visar till exempel att det är van-
ligt att en ansenlig mängd av vinsterna från den kriminella verksamheten 
spenderas på den legala marknaden i form av lyxkonsumtion (Adler och 
Adler, 1992; Brå 2007:4; Desroches, 2005; Naylor, 2004; Junninen, 2006) 
men också i form av investeringar i exempelvis företag och fastigheter 
(van der Bunt och van der Schoot, 2003; Scheetz, 2004; van Duyne m.fl., 
2003).

Det innebär att privata aktörer på den legala marknaden är viktiga 
samarbetspartner för rättsväsendets myndigheter i den tillgångsinrikta-
de brottsbekämpningen. De ekonomiska transaktionerna på den illegala 
marknaden är i hög grad osynliga, men när de utförs i den legala ekono-
min sätter de sitt avtryck i form av kontoöverföringar, beställningar, avtal, 
fysiska tillgångar och utförda tjänster (Brå 2007:4). 

Verksamhetsutövare inom vissa kontantintensiva branscher, bland an-
nat banker, växlingskontor, fastighetsmäklare och auktionsverk, omfat-
tas av lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt. I denna lag ingår 
bland annat ett krav på identitetskontroll på personer som vill inleda en 
affärsförbindelse och vid transaktioner på ett belopp av 15 000 euro el-
ler mer. Företagen har även en gransknings- och uppgiftsskyldighet6 som 
innebär att de ska granska alla transaktioner som skäligen kan antas ut-
göra penningtvätt och rapportera dessa till Fipo.   

Denna typ av information kan vara ovärderlig för en finansiell kartlägg-
ning, men trots att det ligger stora möjligheter i ett ökat samarbete med 
privata aktörer, finns även en rad hinder i form av bristande incitament, 
inställning samt tid och resurser. Dessa hinder och möjligheter kommer att 
undersökas i det följande. 

5 Forskaren van Duyne (2003) kallar detta för akvarieekonomi och menar att en del av de krimi-
nella pengarna aldrig lämnar den illegala marknaden utan cirkulerar runt i form av lån, skulder, 
spel och illegal konsumtion.    

6 I föreliggande rapport benämns uppgiftsskyldigheten som rapporteringsskyldighet.
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Privata	aktörer:	Hinder	och	möjligheter
·  Samarbete
·  Inställning och incitament
·  Tid och resurser
·  Kunskap

Resultat:	Samarbete
De privata aktörernas samarbete med myndigheter i penningtvättsfrågor 
sker främst med Fipo, dit all rapportering av misstänkt penningtvätt kana-
liseras. Däremot kan vissa myndigheter begära ut handlingar från de pri-
vata aktörerna, till exempel som ett led i en brottsutredning. 

Den bild som förmedlas av intervjuerna med myndighetspersoner är 
att de olika bankerna och växlingskontoren skiljer sig lite åt när det gäl-
ler samarbetsvilja och rutiner för informationsutbyte. Vissa aktörer är 
enklare att ha att göra med än andra. Intervjupersoner inom den privata 
sektorn menar emellertid att de inte ser några problem med att lämna ut 
uppgifter till myndigheterna om det finns ett underlag för begäran, så att 
kraven för ett utlämnande uppfylls. 

Myndigheternas kontakt med bankerna sker i stor utsträckning mot 
koncernsäkerhetsavdelningarna. Skälet är att de vill ha en fast kontakt-
punkt, men också hålla sig så långt borta från kunden som möjligt, något 
som följande intervjucitat från en åklagare illustrerar.

Bankerna är väl i huvudsak lätta att samarbeta med. Det man är lite orolig för, 
det är det lokala bankkontoret. Då har man i stället en kontaktpunkt läng-
re upp i banken, hos en säkerhetsavdelning eller en säkerhetschef. Det lokala 
bankkontoret har ju ofta en lojalitet med den kund vi utreder och då vill man 
inte röja sig när man börjar spana via kontona på honom eller henne. Det är ju 
ganska naturligt och mänskligt att de har en nära kundrelation. Om Ekobrotts-
myndigheten då börjar ställa frågor kan det bli konstiga lojaliteter för det lo-
kala bankkontoret. Egentligen är det väl inte något större problem. Det tar lite 
längre tid, men det är väl också det att det är många som frågar och det är en 
stor kostnad för dem.

Det är inte bara informationsutlämning till myndigheter som är reglerad 
utan även informationsutväxlingen inom till exempel en bankkoncern, 
både nationellt och internationellt. Personuppgiftslagen reglerar vilken in-
formation som får sparas och registreras och försvårar ett informations-
utbyte mellan olika bankkontor, till exempel om ett bankkontor vill kon-
trollera en kund. 
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Det finns i princip inget samarbete relaterat till penningtvättsfrågor i det 
dagliga arbetet mellan olika privata aktörer. Däremot diskuteras frågan 
på en strategisk nivå i till exempel Mäklarsamfundet, Svenska bankfören-
ingen och Bankernas säkerhetskommitté. Frågor som belyses i dessa sam-
manhang kan till exempel vara hur en anpassning till ny lagstiftning ska 
ske. Det finns även en del arbetsgrupper som berör dessa områden. 

Tidigare	forskning:	Inställning	och	incitament
Ett av problemen med myndigheternas samarbete med privata aktörer, 
som till exempel växlingskontor och banker, är att det inte alltid finns 
några självklara fördelar för dem att samarbeta utöver ett allmänt rätts-
medvetande. Den mest påtagliga anledningen till samarbete är att de vill 
följa lagstiftningen för att slippa sanktioner, men det finns även mer över-
gripande skäl, som att inte riskera att få ett dåligt rykte och betraktas som 
ett oseriöst företag, vilket i sin tur kan påverka konkurrenssituationen 
(Harvey, 2004). 

Harvey, (2004) refererar till Financial Service Authority (FSA) som me-
nar att trots tio år av penningtvättsreglering i Storbritannien befinner sig 
de rapporteringsskyldiga företagen fortfarande på ruta ett och lämnar 
rapporter av undermålig kvalitet. En slutsats som dras är att företagens 
uppfattning verkar vara att ju fler fall de rapporterar desto mindre är ris-
ken för ett inspektionsbesök av FSA.

Företagens skyldighet att samarbeta med myndigheterna kan dessutom 
innebära merarbete och minskad lönsamhet, vilket tas upp i avsnittet Tid 
och resurser. Bristande incitament handlar dessutom inte enbart om före-
taget som sådant utan även om de anställda. Naylor (1999) påpekar att 
det inte är någon lätt uppgift att få bankpersonal att hålla ögonen öppna 
efter pengar som kan misstänkas vara utbyte av brott och penningtvätts-
transaktioner. För det första finns det inga tydliga indikatorer att gå efter, 
vilket leder till att misstankarna får baseras på personalens subjektiva be-
dömningar. Dessutom handlar det inte om något brott som är ett direkt 
hot mot banken utan snarare en lönsam verksamhet för den. Till detta 
kommer att den personal som handlägger dessa ärenden ofta inte har fått 
någon utbildning på området; de är lågavlönade och arbetar i ett yrke med 
hög personalomsättning (Naylor, 1999).  

Resultat:	Inställning	och	incitament
Antalet penningtvättsrapporter som lämnas till Fipo varierar stort mellan 
de olika branscher som är rapporteringsskyldiga. Vissa branscher rappor-
terar ingenting, en del några enstaka fall om året och andra rapporterar 
dagligen. Många intervjupersoner framhåller att incitamenten för att rap-
portera generellt sett är låga. En av orsakerna som lyfts fram är att man 
upplever att anmälningarna inte leder någonvart, bland annat på grund av 
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att Fipo, som det uttrycks, svämmar över av anmälningar som de inte har tid 
att gå igenom. En sådan uppfattning leder naturligtvis till ett ifrågasättande 
av nyttan med att lägga ner resurser på att skriva och ge in anmälningar.

Det är klart att vi kan känna en viss svårighet ibland att hantera de här frågorna 
när vi märker att vi gör anmälningar och att det inte händer så mycket och be-
teendet fortsätter.
 Intervjuperson på bank

De som anmäler flest fall av misstänkt penningtvätt är banker och väx-
lingskontor. För dem kan tre övergripande incitament urskiljas för att ak-
tivt arbeta med penningtvättsfrågor. 

För det första vill företagen, i linje med tidigare forskning, inte riskera 
sitt anseende och förknippas med penningtvätt och oseriös verksamhet. 
Både växlingskontorens och bankernas rörelse baseras i hög grad på för-
troende. Därför är företagens ledning och styrelse mycket medvetena om 
dessa frågor och prioriterar dem.

Samtidigt är företagen måna om att upprätthålla goda kundkontakter, 
vilket förutsätter att de hittar en balans mellan att förebygga penningtvätt 
och värna om kundrelationerna. En del intervjupersoner framhäver att 
meddelandeförbudet, det vill säga att en tjänsteman inte får informera 
kunden om att denne har rapporterats eller kommer att rapporteras, leder 
till att kassapersonal emellanåt får hålla inne med sanningen för kunder-
na, något som upplevs som obehagligt.

Det andra incitamentet är att myndigheternas och företagens intressen 
sammanfaller. Det finns angränsande områden till penningtvätt som kan 
innebära direkt ekonomisk skada för banker eller växlingskontor, till ex-
empel bedrägerier. På detta sätt integreras insatserna mot penningtvätt 
med företagens hårt prioriterade säkerhetsarbete mot bedrägerier.

Det tredje incitamentet är en kombination av ett allmänt rättsmedvetan-
de och en vilja att följa lagen för att inte riskera att utsättas för sanktioner. 
Företagen driver emellertid en vinstdrivande verksamhet, vilket leder till 
att man tillämpar lagstiftningen på ett så kostnadseffektivt sätt som möj-
ligt. Intervjupersoner inom den privata sektorn nämner att lagstiftningen 
ger ett visst utrymme för hur man bedömer en situation. Visserligen måste 
frågor ställas vid en misstänkt transaktion, men den enskilde tjänsteman-
nen väljer att värdera svaret beroende på sin egen inställning och uppfatt-
ning, och enligt intervjuerna kan det ligga nära till hands att acceptera en 
muntlig förklaring om den är någorlunda rimlig. 

Ett annat exempel är att de flesta växlingskontor och banker släpper 
igenom en misstänkt transaktion om kunden identifierar sig. Banken kan 
sedan rapportera till Fipo i efterhand. På så sätt tjänar banken eller väx-
lingskontoret pengar på transaktionen samtidigt som de bedömer att de 
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gör sin plikt enligt lagstiftningen. Det faktum att det skulle innebära förlo-
rade inkomster för företagen att neka till att ta hand om dessa transaktio-
ner gör det svårt att låta bli att genomföra dem. Följande intervjuperson 
inom bankväsendet förklarar hur svårt det är att få ett företag att införa en 
policy där alla misstänkta transaktioner nekas.

Det är svårt för mig att gå i bräschen för en sån diskussion mot min egen sty-
relse och säga att jag föreslår att vi lägger moralen i topp här och så nekar vi 
alla de här transaktionerna som vi egentligen vet är kriminella eller där peng-
arna har brottsligt ursprung. Det skulle ju komma som retur direkt att ”jaha, 
vad gör de andra bankerna då? Är det här en gemensam sak eller är det bara vi 
som gör det? Ska vi förlora ett antal hundratusen eller kanske miljoner per år i 
de här avgifterna när ingen annan gör det?” Hårdrar man det så håller jag med 
i det där argumentet.
   Intervjuperson från bank

På liknande sätt som illustreras i citatet lyfter flera intervjupersoner fram 
konkurrenssituationen mot andra aktörer som en viktig aspekt när det 
handlar om hur företagen väljer att agera i penningtvättsfrågan. När det 
gäller bankerna visar intervjuerna att det råder en relativt samstämmig 
uppfattning om hur penningtvätt ska hanteras. Situationen tycks emel-
lertid vara mer problematisk för andra branscher. En intervjuperson från 
ett växlingskontor berättar att det endast är ett fåtal aktörer i valutabran-
schen som faktiskt rapporterar misstänkta transaktioner, vilket leder till 
att företagen konkurrerar på olika villkor. Om ett växlingskontor är nog-
grant med att kontrollera legitimation och ställa frågor till misstänkta per-
soner är risken stor att kunden i stället går till ett annat växlingskontor 
med mindre kontroll. En annan intervjuperson, inom Fipo, betonar att 
detta på sikt leder till att marknadsandelarna förändras, vilket resulterar 
i osunda marknadsförhållanden. Konsekvensen blir att det föreligger en 
stor risk att företag som går dåligt tänjer lite på gränserna för rapporte-
ringsskyldigheten för att förbättra sin konkurrenssituation. 

Det förslag på lösning som är mest framträdande i intervjuerna är en 
bättre tillsyn och kontroll av de privata aktörerna. En intervjuperson från 
ett växlingskontor framhåller att kontrollen är så pass bristfällig i dag att 
man nästan får intrycket av att rapporteringsansvaret är på frivillig basis. 
Avsaknaden av kontroll bedöms ha en direkt negativ effekt på incitamen-
ten att rapportera.

Det vi helst skulle vilja se det är ju att allihop följer det här och sköter det bra. 
För samtidigt som vi är ett vinstdrivande företag, så vill vi ju inte hålla på och 
bita oss själva i benen då vi märker att alla går någon annanstans.
  Intervjuperson på växlingskontor



26

Det tredje incitamentet – en kombination av ett allmänt rättsmedvetan-
de och en vilja att följa lagen för att inte riskera att utsättas för sanktioner 
– kan följaktligen betraktas som underordnat de två första och för att det 
ska vara tillräckligt starkt krävs att:

·  Alla rapporteringsskyldiga i samma bransch bör rapportera i samma 
omfattning för att bibehålla konkurrensen.

·  De rapporteringsskyldiga bör uppleva att tillsynen fungerar och att det 
föreligger en risk för sanktionering.    

En annan aspekt som lyfts fram i intervjuerna är att de privata aktörerna 
efterfrågar mer återkoppling från Fipo. Som situationen ser ut i dag har 
bankerna och växlingskontoren årliga möten med Fipo, men många aktö-
rer skulle vilja ha en mer kontinuerlig feedback när de anmäler misstänkt 
penningtvätt. Tre huvudsakliga skäl anges: 

·  incitament
·  kostnadseffektivitet
·  kunskaps- och förbättringsskäl.

Incitamentsskälen hänger ihop med att de rapporteringsskyldiga aktörer-
na, särskilt på individnivå, har ett behov av att få bekräftat att det extra 
arbete som de lägger ned på rapporteringen leder till någonting. Av inter-
vjuerna att döma behöver denna återrapportering från Fipo inte vara sär-
skilt detaljerad och inte komma efter varje rapporterad misstanke utan det 
som efterfrågas är att emellanåt få vetskap om huruvida det arbete man 
utför har någon faktisk betydelse för rättsväsendet. 

På en mer generell nivå finns även ett kostnadseffektivt skäl. Rapporte-
ringsskyldigheten tar en hel del resurser från företagen och därför vill led-
ningen veta vad de får ut av kostnaderna. 

Ett annat skäl som anges är att en återkoppling från Fipo är viktig för 
att det ska vara möjligt att förbättra rutiner och arbetsmetoder. En inter-
vjuperson inom bankväsendet liknar samspelet mellan de privata aktö-
rerna och myndigheterna vid ett dragspel där det är viktigt att alla invol-
verade tolkar och tillämpar lagen på samma sätt. För att det ska fungera 
förutsätts en kontinuerlig feedback.

Det är viktigt att dragspelet spelar i alla dess beståndsdelar så att det blir en 
snar återkoppling när man gör en penningtvättsrapportering. Att det här ären-
det är inte ett penningtvättsärende, eller detta är ett sådant ärende och ytterliga-
re underlag krävs och behövs. Och att man anmäler att nu skickar vi det vida-
re till förundersökning, till Ekobrottsmyndigheten, att hela det här dragspelet 
med information fungerar. Det är nog väldigt viktigt. /…/ Att det anmälande 
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bankinstitutet får information om frågans fortskridande. Förväntas mer av den 
anmälande parten? Fortgår beredning av ett beslut kring vidare åtgärder? El-
ler bedömer man att man inte ska gå vidare? Att misstanken inte är grund för 
fortsatt utredning. Den kommunikationen är viktig och den är viktig i bankens 
fortsatta relation med den kund som är orsaken till den här anmälan.
  Intervjuperson inom privat sektor

Den sista delen i intervjucitatet, om att återkopplingen är viktig för att 
banken ska kunna ta ett beslut om hur de ska hantera relationen med den 
kund som är föremål för anmälan, är en annan aspekt som är återkom-
mande i intervjuerna. Inom den privata sektorn vill man veta om den rap-
porterade misstanken ger grund för fortsatt utredning eller inte. Samtidigt 
är det viktigt att, på samma sätt som för incitamentsskälen, hitta en nivå 
för hur omfattande och detaljerad återrapporteringen ska vara. Det är inte 
realistiskt att få feedback för varje enskilt ärende, men en alternativ lös-
ning skulle vara att det sker en återkoppling när det gäller ärenden med 
en viss ekonomisk profil. Intervjupersoner från Fipo uppger också att de i 
vissa fall lämnar feedback – om resurser och sekretessregler det medger.

Tidigare	forskning:	Tid	och	resurser
Brottsförebyggande åtgärder från privata aktörer kan innebära ökade 
kostnader för företagen (Levi, 2006). Harvey (2004) tar upp arbetet mot 
penningtvätt i Storbritannien som ett exempel på hur det har uppstått en 
obalans mellan allmänna och privata resurser. En stor del av kostnader-
na för dessa insatser har skjutits över till den privata sektorn (jfr Cribb, 
2003). De privata aktörerna genererar följaktligen en stor mängd infor-
mation, det vill säga rapporter om misstänkta penningtvättstransaktioner, 
som slussas vidare till de brottsbekämpande myndigheterna. Problemet 
är emellertid att myndigheterna inte har tillräckligt med resurser för att 
hinna bearbeta det ökade antalet rapporter. Konsekvensen blir att de pri-
vata aktörerna ifrågasätter varför de ska lägga ned så mycket resurser när 
rättsväsendet uppenbarligen inte gör det. Harvey (2005) ställer frågan att 
om uppföljningen är ett resursproblem i Storbritannien som högpriorite-
rar penningtvätt, hur är det då ställt i andra länder?

Resultat:	Tid	och	resurser
På samma sätt som beskrivs i den internationella forskningen anser en 
stor del av intervjupersonerna, både inom myndigheter och från den pri-
vata sektorn, att det är en stor börda som läggs på de privata aktörerna. 
De flesta intervjupersoner som arbetar inom den privata sektorn anser att 
rapporteringsansvaret är resurskrävande. Men samtidigt uttrycker många, 
särskilt anställda inom växlingskontor och banker, en stor förståelse för 
nödvändigheten med regleringen, utifrån ett allmänt rättsmedvetande. 
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Däremot är de mer kritiska till den arbetsinsats de tvingas lägga ned 
på att tillgodose förfrågningar från myndigheterna efter kontoutdrag och 
underlag. Flera intervjuade myndighetspersoner bekräftar att de skickar 
ut en stor mängd förelägganden till växlingskontor och banker. Förfråg-
ningarna kan dessutom vara uppdelade i två steg, där kontobesked begärs 
in först. När dessa har analyserats beställs själva underlaget för transak-
tionerna. Dessa krav kan vara tämligen resurskrävande att tillgodose, sär-
skilt om det handlar om äldre allegat och blanketter, eftersom banken ofta 
måste beställa dessa från ett arkiv. 

För att minska arbetsbördan framför flera intervjupersoner en önskan 
om att myndigheternas förfrågningar borde systematiseras, samordnas 
och effektiviseras. I intervjusvaren kan man tolka in en känsla av att en 
del av de privata aktörerna anser att myndigheterna överutnyttjar sin rätt 
att begära in underlag. Följande intervjucitat är ett illustrativt exempel på 
denna uppfattning:

Det som vi tycker är irriterande är ju att vi skickar in väldigt mycket anmäl-
ningar till Finanspolisen, men likväl när Skatteverket har frågor så vänder de 
sig till oss i stället för till Finanspolisen. Då tycker man att skickar vi in det så 
att Finanspolisen har ett register, varför kan då inte myndigheterna sköta det 
här sinsemellan? För man får ju uppfattningen att de inte vill ta sina resurser 
och sitta och leta i sina arkiv, utan att då lägger de hellre det på någon annan 
så kostar det inte dem någonting. Där kan jag känna att varför ska vi göra det? 
Här har vi rapporterat och skickat in det och det ligger ju förmodligen till bak-
grund när Skatteverket går och kollar. Då har de säkert fått den här informa-
tionen av Finanspolisen, men ändå går de till oss. Det känns lite sådär att de 
utnyttjar /…/ den privata sektorn. Det känns lite märkligt. 
  Intervjuperson på växlingskontor

Ett annat problem är att det inte finns något formaliserat system för hur 
anmälningarna om misstänkt penningtvätt och annat informationsutbyte 
ska se ut. Det finns ett förslag på ett rapporteringsformulär som Fipo har 
tagit fram, men flera av de privata aktörerna har framställt egna blanketter. 
Dessutom är rapporteringssystemet helt pappersbaserat med formulär som 
faxas till Fipo. När uppgifterna kommer till Fipo får handläggare knappa in 
uppgifterna i ett register, något som är både tidsödande och resurskrävan-
de. Både intervjupersoner på Fipo och inom den privata sektorn efterfrå-
gar att myndigheterna tar fram ett datoriserat rapporterings- och informa-
tionsutbytessystem. Flera intervjupersoner upplyser också om att det under 
längre tid har varit tal om att införa ett webbaserat rapporteringssystem, 
men att inget har hänt. En intervjuperson säger till och med att de inte lade 
ned särskilt mycket arbete när de utvecklade sin rapporteringsblankett, ef-
tersom de förutsatte att det snart skulle bli ett elektroniskt förfarande.   



29

En annan resursfråga som lyfts fram i intervjuerna är kostnaderna för 
att utbilda personalen i penningtvättsfrågor. En del företag har löst denna 
fråga genom att helt enkelt inte utbilda personalen.

Problemet är att en stor del av grejen är ju kunnande, att kunna veta om det här 
är misstänkt. Och vi har ju inte råd och tid att spendera de resurserna för att få 
den utbildningen. När man förde över kraven på företagen så tror jag att man 
nästan förlorade mer insyn. 
 Intervjuperson på företag med rapporteringsansvar

Ett genomgående tema i samtliga intervjuer med personer inom den priva-
ta sektorn är en oro för vilka förändringar som det tredje penningtvättsdi-
rektivet kommer att innebära. Farhågorna gäller om den nya lagstiftning-
en kommer att innebära ännu mer arbete och därmed ökade kostnader för 
de privata aktörerna. Intervjupersoner betonar att ny lagstiftning för med 
sig kostnader i form av utbildning, administration och hantering.  

   
Tidigare	forskning:	Kunskap
En studie i Storbritannien visar att många av de företag som har rapporte-
ringsskyldighet efterfrågar klarare riktlinjer om hur de ska efterleva lagstift-
ningen (Harvey, 2004). Även om kunskapen om rapporteringsansvaret är 
hög kan det vara svårt för både företag och enskilda handläggare att i prakti-
ken avgöra vad som bör betraktas som en misstänkt transaktion, (jfr Finans-
inspektionen 2006). Det finns en tendens till att det som rapporteras sna-
rare är ovanliga transaktioner än misstänkta. En del företag väljer att hellre 
anmäla en gång för mycket än en gång för lite (Harvey, 2004). Det hänger 
sannolikt ihop med det som antyddes under rubriken incitament, att den hu-
vudsakliga ambitionen handlar mer om att rätta sig efter rapporteringsskyl-
digheten än att faktiskt hitta konkreta penningtvättsfall (Harvey, 2004).   

Resultat:	Kunskap
En viktig faktor för att rapporteringsskyldigheten ska fungera är kunska-
pen hos de berörda aktörerna. Flera intervjupersoner inom den privata 
sektorn förmedlar en bild av att det är svårt att bedöma om en situation är 
att betrakta som misstänkt penningtvätt eller inte. Ett skäl som uppges är 
att penningtvättslagen upplevs som oklar. Vid några av intervjuerna upp-
märksammades dessutom att intervjupersonerna hade missförstått vad 
penningtvättslagen innebär och blandat ihop rapporteringsskyldigheten 
med identitetskontrollsskyldigheten och följaktligen rapporterat in alla 
transaktioner över 15 000 euro som misstänkta fall av penningtvätt. 

Banker och växlingskontor har en grundutbildning för nyanställd per-
sonal där penningtvättslagen är ett stående inslag. En viktig del i utbild-
ningen är att personalen ska kunna göra rätt bedömningar. Det förekom-
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mer även uppföljande internutbildningar i penningtvättsfrågor. 
I andra företag med rapporteringsskyldighet förekommer emellertid 

inte alltid internutbildning. Om utbildning ska anordnas får den ske ex-
ternt med de kostnader det för med sig. Flera intervjupersoner efterfrågar 
därför gratis utbildning. En intervjuperson på Fipo tar själv upp behovet 
av mer information om penningtvättsfrågorna till aktörerna inom den pri-
vata sektorn. Problemet är emellertid att Fipo inte har tillräckligt med re-
surser för att arbeta med information och utbildning i någon större skala.

Vi märker att när vi är ute och informerar, vi har pratat med Mäklarsamfundet 
och olika auktionshus, blir det respons direkt i antal anmälningar. Tyvärr mäk-
tar vi inte riktigt med den biten.
   Intervjuperson på Fipo

Även om ett företag har ställt upp riktlinjer och utbildat personal är rap-
porteringssystemet till syvende och sist beroende av personalen och deras 
subjektiva bedömning vid varje enskild transaktion. Flera intervjuperso-
ner menar att det läggs ett stort ansvar på enskilda individer att göra kvali-
ficerade juridiska bedömningar. Även om personalen enligt lagstiftningen 
är skyldig att rapportera misstänkt penningtvätt är det mycket svårt att 
i varje specifik situation veta vad som krävs för att uppfylla lagens krav. 
Särskilt besvärlig beskrivs balansgången vara mellan att inte få meddela 
kunden att det finns en misstanke om penningtvätt samtidigt som kraven 
på att ställa vissa frågor måste uppfyllas. En säkerhetschef på ett rappor-
teringsskyldigt företag uttryckte det på följande sätt:

Bedömningen hamnar ju alltid ute hos vår personal i kassan. Har man jobbat i 
tio år så är man förhoppningsvis bättre på att göra bedömningar, men om man 
har jobbat där en månad, då är det så klart svårt.

Resultat	i	fokus:	Privata	aktörer
·  Generellt sett anses incitamenten vara låga för de privata aktörerna att 

rapportera misstänkt penningtvätt.

·  Det finns tre övergripande incitament för banker och växlingskontor till 
att arbeta aktivt med penningtvättfrågor. Det första är att företagen inte 
vill riskera sitt anseende och förknippas med penningtvätt och oseriös 
verksamhet. Det andra är att det finns angränsande områden till pen-
ningtvätt som kan innebära direkt ekonomisk skada för banker eller 
växlingskontor, till exempel bedrägerier. Det tredje incitamentet är en 
kombination av ett allmänt rättsmedvetande och en vilja att följa lagen 
för att inte riskera att utsättas för sanktioner. Företagen driver emeller-
tid en vinstdrivande verksamhet vilket leder till att man tillämpar lag-
stiftningen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
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·  Konkurrenssituationen mot andra aktörer anses utgöra en viktig aspekt 
när det gäller hur företagen väljer att agera i penningtvättsfrågor. De 
privata aktörerna efterfrågar en bättre tillsyn och kontroll. Avsaknaden 
av kontroll bedöms ha en direkt negativ effekt på incitamenten för att 
rapportera.

·  De privata aktörerna frågar efter mer feedback från Finanspolisen för 
att öka incitamenten och kunna förbättra rutiner och arbetsmetoder.

·  Rapporteringsansvaret är resurskrävande men samtidigt visas en stor 
förståelse för nödvändigheten med lagstiftningen. Däremot upplevs det 
manuella rapporteringssystemet som föråldrat och ett datoriserat sys-
tem efterfrågas. 

·  De privata aktörerna uttrycker en önskan om att myndigheternas för-
frågningar efter uppgifter och underlag borde systematiseras, samord-
nas och effektiviseras för att ta så lite resurser som möjligt i anspråk.

·  De privata aktörerna har ett stort behov av kunskap om hur penning-
tvättsfrågan ska hanteras och man vill ha mer utbildning.

Brottsbekämpande myndigheter
Brottsbekämpande	myndigheter:	Hinder	och	möjligheter
·  Organisation och arbetsmetod
·  Regler och lagstiftning
·  Inställning och incitament
·  Tid och resurser
·  Kunskap
·  Samarbete och ansvarsfördelning
·  Underrättelsearbete

Tidigare	forskning:	Organisation	och	arbetsmetod
Trots att kraftfulla lagstiftningsåtgärder infördes i Storbritannien visar en 
utvärdering att arbetet med att beslagta pengar fortfarande inte har blivit 
en integrerad del i det vardagliga brottsbekämpande och brottsutredande 
arbetet (HMIC, 2004). Särskilt polisen beskrivs försitta många möjlighe-
ter att använda sig av den nya lagstiftningen. Ett av de främsta skälen anses 
vara att det krävs organisatoriska förändringar för att lagstiftningen ska 
kunna tillämpas på ett så effektivt sätt som möjligt. Slutsatsen är därför 
att det inte är tillräckligt med effektiva verktyg, en hög kunskapsnivå och 
positiva incitament för en tillgångsinriktad brottsbekämpning. Det krävs 
också lämpliga organisatoriska strukturer som arbetet kan utföras i.
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Resultat:	Organisation	och	arbetsmetod
Intervjuerna med personer inom de brottsbekämpande myndigheterna ger 
en samlad bild av att det ofta är svårt att binda pengar till ett specifikt 
brott, vilket krävs för att kunna besluta om beslag och förverkande. Ett 
vanligare alternativ, särskilt vid ekobrott, är därför att pengar och egen-
dom angrips genom att Skatteverket fattar ett beslut om betalningssäkring 
i de fall det är möjligt. I intervjuerna lyfts Skatteverket, Kronofogdemyn-
digheten och konkursförvaltaren fram som de viktigaste aktörerna när det 
gäller att komma åt pengar. Detta kommer att utvecklas vidare i avsnittet 
Kontrollmyndigheter med inriktning på pengar.    

Anledningen till att det är svårt för de brottsbekämpande myndighe-
terna att ta pengar i beslag är, enligt intervjupersoner, en avsaknad av till-
räckligt effektiva och lätthanterliga verktyg. Utöver detta anses inte de 
verktyg som finns i dag vara tillräckligt prövade i det praktiska arbetet, 
vilket leder till att det råder en bristfällig kunskap om hur de ska användas 
på bästa sätt. Flera intervjupersoner förklarar att det krävs en stor dos av 
kreativitet och uppfinningsrikedom för att kunna angripa penninghante-
ringen med de verktyg som står till buds.

Det löpande arbetet med brottsutredningar tar mycket kraft och det finns 
därför sällan utrymme till att ägna sig åt metodutveckling och tänka ut 
skräddarsydda kreativa lösningar. Det ses därför som positivt att Åklagar-
myndighetens utvecklingscentrum och Brottsutbytesenheten arbetar med 
metodutveckling. Flera intervjupersoner menar dock att detta inte räcker: 
det krävs även att åklagarna testar metoderna i skarpt läge. Först då kom-
mer åklagarna att känna sig trygga med de nya metoderna. En rimlig tolk-
ning är därför att i avvaktan på nya beprövade metoder finns en risk att 
åklagare under tidspress hellre väljer att arbeta efter invanda rutiner, som 
man vet hur de fungerar, i stället för att ge sig ut på okända marker.

Vi kör väldigt mycket efter ryggrad. Det tar väldigt lång tid att ändra på folk 
som har gjort på ett visst sätt i många år och som vet att det fungerar i ett stres-
sigt läge. Då är man inte så kreativ. Utan metodutvecklingen och kreativiteten 
måste komma någon annanstans ifrån än när det ringer på alla telefoner och 
de undrar över sjuttio saker. Om ett barn som ska lämnas på dagis, och kan vi 
ändå hämta in honom och så. Då kommer inte kreativa tankar om utbyte, utan 
då löser man bara praktiska problem. Så det som krävs är att man får en metod-
utveckling som är ganska enkel, klar och lättfattlig.
    Åklagare, EBM

  
Ett exempel på ett alternativt verktyg som har börjat användas är före-
tagsbot, som hittills har drivits av åklagare i några enstaka fall.

En aspekt som lyfts fram i intervjuerna som själva grunden för en fram-
gångsrik tillgångsinriktad brottsbekämpning, är att initialt genomföra en 
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ekonomisk kartläggning i en brottsutredning. Det kräver att spanare do-
kumenterar information relaterat till brottsutbyte och att utredare följer 
upp den insamlade informationen. Om denna typ av arbete utförs inled-
ningsvis bedöms utsikterna öka att komma åt pengarna. Men flera inter-
vjupersoner påpekar samtidigt att det fortfarande är svårt eftersom pen-
ningströmmarna kan gå mycket fort. 

Kommer vi in för sent, vilket ju har varit svensk ekobrottsbekämpnings gissel 
i förfluten tid, det har ju påmint mer om rättshistoria än brottsutredningar. Ja, 
då har de här bolagen ruttnat och är borta sen lång tid, och pengar finns inte. 
[…] Det fordrar ju att man har slagit till i det ögonblicket när pengarna har 
stannat upp, så att de är åtkomliga. Men alltså hastigheten på betalningsström-
marna, det är pengar in ena dagen, pengar ut senast två dagar senare. De stan-
nar aldrig särskilt länge, så det är en ren slump om man får ihop det.
   Åklagare, EBM  

Det samlade intrycket från intervjuerna är att det finns en hel del för-
bättringar att göra för att i ett tidigt skede få ett tillgångsinriktat inslag 
i brottsutredningarna. Intervjupersonerna återger åtskilliga exempel på 
ärenden där man kommit alldeles för sent för att kunna ta pengar i beslag. 
I åtskilliga fall har ett tillgångsinriktat arbete inte ens inletts. 

Tidigare	forskning:	Regler	och	lagstiftning
I rapporten Blodhund – spåra och återföra utbyte av brott (EBM 2006) 
lyfts fram att de regler som gäller för kvarstad och förvar många gånger 
upplevs som komplicerade och svårtillämpade av de brottsbekämpande 
myndigheterna. Utöver detta anses sekretessreglerna ofta utgöra ett hin-
der för informationsutbyte mellan myndigheter. I rapporten betonas emel-
lertid att man inte ska utgå från att lösningen alltid är en ny lagstiftning, 
utan lösningen kan vara att lära sig att använda befintlig lagstiftning på 
bästa möjliga sätt. 

Om man inte redan nu utnyttjar den lagstiftning som finns på ett op-
timalt sätt är risken stor att man inte heller kommer att göra det med en 
ny. I Storbritannien trädde ”The Proceeds of Crime Act” i kraft 2002 och 
omfattade en förstärkt lagstiftning för att komma åt kriminella tillgångar 
(Kennedy, 2007). En utvärdering visar att trots att den har lett till en ök-
ning av återfört utbyte av brott begränsas framgångarna något av okun-
skap hos poliserna om hur verktygen ska tillämpas (HMIC, 2004).

En del forskare menar att när ny, ingripande lagstiftning alltför lättvin-
digt införs, finns en risk för att det sker en upptrappning med nya verktyg 
och utvidgade användningsområden (jfr Flyghed, 2000). Enligt Naylor 
(1999) är ett vanligt scenario att en tillgångsinriktad brottsbekämpning 
inledningsvis brukar inriktas mot narkotikabrott för att sedan utvidgas till 
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andra brottstyper. Nelen (2004) listar tre antaganden som ny lagstiftning 
brukar baseras på. Dessa är:

·  övertygelsen om att den gamla lagstiftningen inte uppfyllde behoven för 
att nå målen med strategin

·  övertygelsen om att de nya reglerna och lagstiftningen är tydliga, okom-
plicerade och relativt enkla att implementera

·  övertygelsen om att rättsväsendets representanter kommer att använda 
sig av de nya rättsliga instrumenten.

Det är emellertid inte säkert att dessa antaganden alltid är korrekta. En 
utvärdering av en ny tillgångsinriktad lagstiftning i Nederländerna fick 
den oväntade konsekvensen att de gamla rättsliga instrument som inte på 
tio år använts av polis och åklagare plötsligt togs i bruk (Nelen och Sa-
bee, 1998, refererad i Nelen 2004). En annan viktig aspekt är att det ofta 
inte räcker med att införa en kraftfullare lagstiftning. Som tidigare nämnts 
krävs även fungerande organisatoriska strukturer. Casella (1999, citerad 
av Kennedy, 2007) menar att det annars är som att utveckla en rymdfar-
kost som sedan får färdas längs artonhundratalets åsnestigar.

Resultat:	Regler	och	lagstiftning
En övergripande fråga som två intervjupersoner tar upp är vilka befogen-
heter det egentligen finns för ett tillgångsinriktat arbete inom ramen för 
en förundersökning. Utgångspunkten för deras resonemang är att ett till-
gångsinriktat arbete kan delas upp i två olika spår. Det första spåret om-
fattar tillgångsinriktade åtgärder som är relaterade till själva brottsutred-
ningen, till exempel att penningströmmar kartläggs för att styrka brottet, 
och i samband med att pengar eller egendom hittas använder man sig av 
de verktyg som finns för att kunna ta dem i beslag. I detta spår är alltså det 
tillgångsinriktade arbetet kopplat till en klar utredningsidé och därmed in-
tegrerat i själva brottsutredningen som en av flera metoder.

Det andra spåret, som de båda intervjupersonerna ifrågasätter, är när 
det tillgångsinriktade arbetet inte har någon klar koppling till att styrka 
eller utreda själva brottet, och inte heller till ett kommande yrkande om 
förverkande. I dessa fall handlar det mer om att förutsättningslöst spåra 
och återföra pengar och egendom. Åtgärderna har således inte något klart 
syfte som kan kopplas till själva brottsutredningen. 

Den fråga som de två intervjupersonerna ställer är om man verkligen 
kan bedriva en särskild utredningsåtgärd utan att man från början be-
stämt sig för vad det är man är ute efter. Deras uppfattning är att förun-
dersökning endast får användas för de syften som lagstiftaren avsett, det 
vill säga att utreda brott, vem som har begått brottet och olika former 
av rättsverkan av brottet, exempelvis förverkande av utbyte, brottsverk-
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tyg eller skadestånd till målsäganden. De ifrågasätter om man med da-
gens lagstiftning kan leta efter sådana tillgångar som sannolikt härrör från 
skattebrottslighet när åklagarens roll endast är att rapportera detta för-
hållande till Skatteverket. 

Förutom dessa övergripande frågor anser en stor del av intervjuperso-
nerna att den lagstiftning som är relaterad till tillgångsinriktad brottsbe-
kämpning är tandlös, krånglig och resurskrävande. Verktyg som efterfrå-
gas är frysningsinstitut, som gör det möjligt att tillfälligt kvarhålla medel i 
avvaktan på vidare utredning. Man anser också att själva penningtvätten 
ska kriminaliseras. I dag finns enbart brottet penninghäleri, som förutsät-
ter att pengarna eller egendomen härrör från någon annans brottslighet, 
inte att man tvättar egna kriminella eller svarta pengar. Främst kritiseras 
emellertid de höga beviskrav som ställs för att pengar ska kunna förver-
kas, och flera intervjupersoner förespråkar att Sverige borde införa någon 
form av omvänd bevisbörda i dessa frågor. Det skulle innebära att det an-
kommer på den misstänkte att bevisa hur den har kommit över pengar och 
egendom. Några intervjupersoner ställer sig emellertid tveksamma till en 
omvänd bevisbörda och menar att ett sådant förfarande skulle hota rätts-
säkerheten. 

Ett mönster som framträder i intervjumaterialet är att samtidigt som det 
finns starka åsikter om den nuvarande lagstiftningen är detaljkunskapen 
om reglerna relativt dålig. Flera intervjupersoner berättar till exempel att 
de inte är så insatta i förvars-, kvarstads- och förverkandelagstiftningen.  

Det som försvårar, det är mina bristande kunskaper. Att jag inte tar mig tid att 
sätta mig in i saker och ting. Och att jag inte får rutin. Det är nog det mesta. Att 
det inte har blivit en vana för mig, utan att det känns jobbigt varje gång. 
    Åklagare, EBM

Den samlade bedömningen av intervjuerna är att eftersom många befatt-
ningshavare har grunduppfattningen att lagstiftningen är otillräcklig är de 
också ovilliga att tillämpa den. Följden blir ett läge som kännetecknas av 
bristande erfarenhet och rutin, vilket i sin tur leder till osäkerhet i att till-
lämpa lagstiftningen, även i de fall där den faktiskt är fullt användbar. En 
åklagare ger följande beskrivning av hur det kan gå till när pengar hittas.

Då blir det ju så att du måste säkra de här pengarna på något sätt och då kan du 
ta dem i förvar. Och nu börjar de flesta tycka att det blir jobbigt, för det är just 
förvar- och kvarstadsdelen som man generellt sett tycker är väldigt jobbig och 
som man inte använder så himla ofta. Och då tror jag, att om man hittar pengar 
så vill ju många givetvis ta de här pengarna. Men så kan du inte knyta ihop dom 
med just det här brottet, ja, då finns det en enkel utväg: Då får vi lämna tillbaka 
dem. Och det låter jättehemskt så jag ska inte säga att alla gör så, men det hän-
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der, tror jag och då hamnar du i den situationen att du inte använder dig av re-
gelverket. Och om du inte ens använder regelverket när du hittar saker, då har 
du ett gigantiskt problem om du ska få åklagare att leta efter saker. I alla fall om 
du pratar i vardagsärenden, normalärendena. Det tror jag är ett av problemen.
   Åklagare, allmänna sidan

En rimlig bedömning är att den bristande erfarenheten av lagstiftningen i 
kombination med tidsbrist gör att det tillgångsinriktade arbetet ofta prio-
riteras bort. Flera intervjuade åklagare förklarar att om de ska driva ett 
offensivt tillgångsinriktat arbete ska det också finnas väldokumenterade 
positiva erfarenheter av verktygen. Det är inte särskilt många åklagare 
som anser sig ha tid eller motivation att själva försöka hitta nya vägar i 
lagstiftningen.  

Intervjupersonerna har delade uppfattningar om sekretesslagstiftning-
ens betydelse för ett fungerande samarbete mellan myndigheterna. Hälf-
ten av intervjupersonerna upplever inte sekretessreglerna som problema-
tiska, särskilt inte om en förundersökning är inledd. Den andra hälften 
anser att reglerna är komplicerade och svårtolkade, vilket leder till ett för-
siktigt förhållningssätt. Den sistnämnda gruppen menar att sekretessreg-
lerna behöver förtydligas på grund av den osäkerhet de känner om vilka 
uppgifter som får lämnas ut. 

   
Tidigare	forskning:	Inställning	och	incitament
På samma sätt som vid all ny lagstiftning måste vissa förutsättningar upp-
fyllas för att en strategi för en tillgångsinriktad brottsbekämpning ska få 
genomslag. Det handlar främst om att tjänstemännen förstår lagstiftning-
en, att de har möjlighet att använda sig av den och att de vill använda 
den (Nelen, 2004). Den sista punkten, viljan, är kopplad till vilken attityd 
tjänstemännen har till en ny strategi och lagstiftning samt vilka incitament 
som finns för att använda dem. Dessa faktorer kan ha en avgörande bety-
delse för vilket genombrott den nya ordningen kommer att få.

Som tidigare nämnts förekommer det att regler och institut upplevs som 
svåra att tillämpa, och detta kan leda till att det uppstår en uppgiven inställ-
ning hos tillämparna (EBM, 2006). En annan bidragande faktor som kan 
utgöra ett hinder är att arbetet med att hitta pengar och egendom inte är en 
naturlig del av det traditionella polisarbetet. När en brottsutredning inleds 
finns inte något inövat ryggmärgsbeteende för att säkra bevis som kan vara 
till hjälp för att spåra utbyte av brott (EBM, 2006; Harrison 1998; van 
Duyne och Levi, 1999). För att strategin ska få genomslag förutsätts därför 
att den blir ett naturligt inslag i det dagliga polisarbetet (HMIC, 2004). 

Nelen (2004) beskriver emellertid att visionen om att alla tjänstemän i 
det nederländska rättsväsendet skulle utveckla grundläggande ”finansiella 
instinkter” aldrig uppfylldes. En majoritet av poliserna ansåg att en till-
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gångsinriktad brottsbekämpning varken var ett viktigt eller givande inslag 
i deras arbete. Strategin ansågs vara komplex och tidskrävande samtidigt 
som den gav ett magert resultat. Dessutom ansågs det vara tråkigt att rikta 
in sig mot pengarna och det var långt ifrån polisernas föreställning om vad 
”riktigt” polisarbete innebär.

Om inte lagstiftarens intresse överensstämmer med inställningen hos de 
brottsbekämpande myndigheterna och de enskilda tjänstemännen är ris-
ken stor att en ny lagstiftning inte får tillräckligt genomslag (Nelen, 2004). 
En utvärdering av ”the proceeds of crime act” i Storbritannien (HMIC, 
2004) visar att polisdistrikt där poliserna uppfattades som kunniga och 
intresserade av en tillgångsinriktad brottsbekämpning ofta visade bättre 
resultat än polisdistrikt som inte alls prioriterade frågan. Enskilda engage-
rade polismän kan därför ha betydelse för om strategin kommer att upp-
visa resultat eller inte. 

För att en tillgångsinriktad brottsbekämpning ska få genomslag i det 
dagliga arbetet inom myndigheterna krävs att det på samtliga nivåer i or-
ganisationen finns ett starkt ledarskap som tydligt kommunicerar frågan 
(HMIC, 2004; Kennedy, 2007). Nelen (2004) betonar därvid att lokala 
och regionala chefer har en särskilt viktig roll. Om inte de uppmuntrar 
enskilda poliser eller åklagare att använda sig av de nya legala verktygen 
kommer det inte heller att byggas upp någon erfarenhet av den nya lag-
stiftningen i organisationen. 

En fråga som är stor i åtskilliga länder, men knappast aktuell i en svensk 
debatt, är om de förverkade pengarna ska tillfalla den egna myndigheten 
eller inte. I en artikel i tidskriften Police Review (Harrison, 1998) om ett 
”financial investigation unit” i Storbritannien menar en intervjuad polis-
chef att det är svårt att motivera polisdistrikten att använda tid och resur-
ser på tillgångsinriktad brottsbekämpning eftersom de inte får ta del av de 
konfiskerade tillgångarna. Ett land som har detta system, det vill säga att 
de förverkade pengarna inte går till statskassan utan till den polismyndig-
het som gör förverkandet, är USA (Naylor, 1999). Enligt Naylor (1999) 
finns det emellertid en risk för att ett sådant system får polismyndighe-
ter att anta en roll som självfinansierade prisjägarorganisationer, med alla 
de nackdelar det innebär (Blumensen och Nilsen, refererade i Levi, 2006; 
Kennedy, 2007; van Duyne och Levi, 1999).

Resultat:	Inställning	och	incitament
På alla nivåer finns en stor medvetenhet hos intervjupersonerna om att 
vinningen av brott är en viktig angreppspunkt om man vill bekämpa kri-
minell verksamhet. I intervjuerna framträder både en frustration över att 
kriminella personer utan legal inkomst relativt obehindrat kan röra sig 
med mycket pengar och en insikt om att det är pengarna som utgör driv-
kraften bakom brottsligheten.
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Att intervjupersonerna har en stor förståelse för att kriminella pengar är 
en viktig fråga behöver emellertid inte betyda att de också lägger ned tid på 
tillgångsinriktad brottsbekämpning. Det är sällan som insikten om peng-
arnas betydelse ger några större avtryck i det dagliga arbetet. Intervjuerna 
visar att det finns tämligen få självklara incitament för befattningshavare 
att arbeta med tillgångsinriktad brottsbekämpning. I intervjuerna är det 
möjligt att urskilja fem överlappande teman kring inställningen till och in-
citamenten för en tillgångsinriktad brottsbekämpning. Dessa teman kom-
mer att gås igenom var för sig.

Traditionellt tankesätt
Många befattningshavare inom de brottsbekämpande myndigheterna, 
särskilt i den äldre generationen, är djupt rotade i ett traditionellt tan-
kesätt där utbyte av brott aldrig varit någon högprioriterad fråga. En del 
intervjupersoner uppger att det finns ett motstånd mot att ta till sig något 
nytt. Många fortsätter att arbeta på samma sätt som de alltid har gjort, vil-
ket försvårar ett genomslag för nya arbetsmetoder och prioriteringar. Det 
finns emellertid tecken på att en förändring i tankesättet är på gång, men 
det är en långsam och tidskrävande process. Följande intervjucitat är ett 
illustrativt exempel på hur en del befattningshavare har börjat reflektera 
mer över dessa frågor.

Vi hade ett annat fall i höstas där det stod pengar och dom tog vi aldrig. Jag har 
tänkt på det efteråt, att vad sjutton gjorde vi inte det för?  Man har det inte rik-
tigt med sig att man ska. Eller vad man kan göra. Man tänker att skatten tar väl 
pengarna, de betalningssäkrar väl där. Men ibland kan ju inte dom betalnings-
säkra i vissa bolag. Så du behöver en ökad medvetenhet, och nu vet man liksom 
att det här är på agendan på något sätt. Men då behöver man verktyg så att det 
blir lätt. Det får inte tynga för mycket för att man ska orka hålla på med det. 
Det måste vara lätt.
    Åklagare, EBM

Det är besvärligt
Ett av de främsta hindren för att ett tillgångsinriktat tankesätt ska ut-
vecklas och sätta avtryck i det praktiska arbetet är att många befattnings-
havare känner sig obekväma inför de nya procedurerna och tycker att 
det känns besvärligt och krångligt. Eftersom man inte tidigare har arbetat 
med tillgångsinriktad brottsbekämpning i någon större utsträckning är 
erfarenheterna och kunskapen ofta mycket bristfälliga. Detta kommer att 
utvecklas mer senare.

Den allmänna uppfattningen hos de intervjuade åklagarna är att de-
ras huvuduppgift är att utreda brott och få misstänkta personer lagförda. 
Om åklagare och utredare redan är tungt belastade med själva brottsut-
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redningen föreligger en stor risk att utbytet av brott betraktas mer som en 
börda än som en möjlighet. I intervjuerna förmedlas en bild av att beslag 
eller kvarstad inte tenderar att användas till följd av att man vill slippa 
besvärliga domstolsförhandlingar. Det finns åklagare som berättar att de 
aldrig vågat begära frysning av pengar utomlands eftersom det verkar för 
komplicerat. Osäkerheten inför dessa frågor leder till att åklagarna in-
tar en försiktig och avvaktande hållning till en tillgångsinriktad brottsbe-
kämpning. De riskerar också att begå tjänstefel om de fattar beslut på fel 
grunder.    

Det finns ingen tradition. Man lär sig lite grann av sina äldre kollegor och om 
de inte bryr sig om att på något sätt angripa pengarna, ja, då lär man sig inte att 
göra det och de flesta blir bara förvirrade och stressade av att polisen har tagit 
en massa saker i beslag. Vad ska jag göra med dom här? Kan jag behålla dom? 
Vad finns det för regelverk som jag ska tillämpa nu? Det gör vi ju aldrig. Ska jag 
hårdra det lite grann kan man säga så här, att jag tror att en del kollegor funde-
rar över hur fasen de ska göra för att slippa problemet snarare än att använda 
sig av reglerna.
    Åklagare, allmänna sidan

När åklagarna är engagerade i en tillgångsinriktad brottsbekämpning är 
det ofta på grund av att sådana insatser ändå måste göras i brottsutred-
ningen: till exempel att kartlägga penningströmmar. Huvudsyftet är alltså 
inte att komma åt pengarna utan att stärka bevisningen för att få personen 
lagförd. En ekobrottsåklagare förklarar att det kan vara olika tillslags-
punkter beroende på om man vill ha framgång i brottsutredningen eller 
komma åt pengar, och i dessa lägen prioriteras alltid rätt ögonblick för att 
säkra bevisning för en fällande dom. 

Prioriteringsfråga
Hur mycket engagemang som läggs ned på att komma åt pengarna, utöver 
de insatser som görs inom ramen för brottsutredningen, är avhängigt den 
enskilde åklagarens inställning. En stor del av de intervjuade åklagarna 
förklarar att om de handlägger ett större ärende kan arbetsbelastningen 
vara mycket hög och det är därför inte säkert att de mäktar med att även 
arbeta aktivt med frågor om utbyte av brott. Särskilt inte när de har en 
möjlighet att välja bort det. 

Vi har jättemycket att göra. Skrivborden svämmar över och tar man pengar då 
är det nästan som när man sitter och har personer häktade. Vi har frister som vi 
ska bevaka och gång på gång kanske vi tvingas upp på kvarstadsförhandlingar. 
Det blir ytterligare en massa arbetsmoment och jag vet inte direkt om det räk-
nas. Det som är viktigt för oss är att kunna hantera de ärenden som kommer 
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in, sen om vi har jagat rätt på varje krona; jag vet inte ens om det mäts på något 
sätt inom myndigheten, det är i alla fall inte någon som betonar det. Utan vi 
försöker hantera brott.
   Åklagare, EBM

Som nämndes i avsnittet Regler och lagstiftning är ett annat skäl till att 
många åklagare inte engagerar sig i ett tillgångsinriktat arbete att den lag-
stiftning som finns i dag anses vara för tandlös. Flera intervjupersoner 
ställer sig frågande till om det verkligen är motiverat att lägga resurser på 
detta arbete när lagstiftningen ser ut som den gör och det verkar osäkert 
att kunna nå framgång. Ett fåtal intervjuade åklagare säger rakt ut att de 
helt enkelt väntar på ny lagstiftning innan de tar tag i frågan. De är trötta 
på argumentet att man till det yttersta ska pröva den lagstiftning som re-
dan finns. Ett exempel är följande citat som syftar på Brottsutbytesenhe-
tens verksamhet.

Min grundinställning är att det här måste bli ett ordentligt misslyckande, för 
det är bara misslyckanden som möjligtvis kan leda framåt. Nu har verktygen 
använts, de var för trubbiga, nu får lagstiftarna träda till. Så det måste rimligen 
bli ett misslyckande.
    Åklagare, EBM 

Avsaknad av väldefinierade mål och resultatuppföljning
Intervjupersonerna beskriver att ledningarna för samtliga brottsbekäm-
pande myndigheter mer och mer har börjat visa ett uttalat intresse för en 
tillgångsinriktad brottsbekämpning. Tydligast är denna förändring inom 
EBM genom att Brottsutbytesenheten inrättades och utbildningar om 
tillgångsinriktad brottsbekämpning tillhandahålls. Att frågan lyfts inom 
myndigheterna stimulerar naturligtvis medarbetarna, men ett problem är 
att den ”nya” tillgångsinriktningen inte är särskilt väldefinierad i fråga 
om arbetsmetoder och mål. En rimlig tolkning är att det finns ett behov av 
tydliga direktiv från ledningshåll för att inriktningen ska få ett större ge-
nomslag i organisationen.

Det är ju också viktigt att det kommer tydliga direktiv uppifrån från våra che-
fer och från vår regering och våra departement och att man talar om att ni ska 
göra detta. Ni ska inte bara titta på det enskilda brottet utan om ni är ute och 
uppdagar andra brott så ska ni agera på det och det sättet, så att man har en po-
licy och en inställning och attityd från ledningshåll. Det ska inte vara en enskild 
medarbetare som ska fundera över om det är rätt eller fel eller får jag skäll av 
min chef nu om jag gör detta eller inte, eller vad tycker han då. Det är viktigt att 
man har en samsyn på detta. 
   Intervjuperson på Tullverket
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Avsaknaden av väldefinierade mål hänger ihop med att det saknas sta-
tistik och återrapportering för den tillgångsinriktade brottsbekämpning-
en. Konsekvensen blir att det inte ”syns” någonstans om åklagare och ut-
redare har lyckats förverka tillgångar eller liknande. Däremot är antalet 
lagföringar tydlig i all statistik. Att endast inrikta sig på att utreda brott 
och lagföra individer ger därför ett betydligt tydligare resultat.

Här inom EBM tror jag att det skulle vara så enkelt som någon form av sta-
tistik så att det syns, vilket gör att det räknas, för då blir det värt att lägga ner 
resursen. Men det som åklagarna och polisen, det vill säga dom operativa ute 
på kamrarna, har över sig det är ju att det räknas pinnar. Det är ärenden, och 
då fokuserar man ju på den resurs som gör att det blir pinnar och ärenden, inte 
på någon kringtid som man kan tycka att det här är, för det räknas inte. Det är 
ingen som fångar upp. Jag tycker egentligen att det är konstigt att man inte krä-
ver någon form av statistik på om det görs eller om det har försökts, för det tror 
jag skulle göra att man lyfter fram det. Då får man ju också credit för det och 
då ser man vilka det är som även jobbar för det här målet. Jag tror att det skulle 
vara en enkel åtgärd egentligen.
  Intervjuperson på Brottsutbytesenheten

Även den tid som en åklagare eller polis kan lägga ned på att samarbeta 
med andra myndigheter i den tillgångsinriktade brottsbekämpningen blir 
osynlig. Det kan naturligtvis också ha inverkan på incitamenten. En inter-
vjuperson från Kronofogdemyndigheten uttrycker sig på följande sätt:

 
Vi får ett gemensamt mål. Nu tycker polisen att det här är jättekul, många av 
dem som jag har träffat är väldigt ambitiösa. För mig blir det här ett jättebra re-
sultat för jag kan redovisa antalet utmätningar och jag kan redovisa influtet be-
lopp. Det är sånt som mina chefer står och applåderar åt, men för den enskilde 
polismannen då? Inte bara den patrullerande utan de som jobbar på EBM eller 
på polisen. Vad gör det för dem? Syns det i deras statistik att de har gjort ett rus-
kigt bra arbete från ett samhällsperspektiv? Eller det här jobbet som de lade ner 
två veckor på, för att fokusera på den här dyra bilen. Det gav ingen lagföring 
för att det visade sig att det sprack av någon anledning, men man kunde leve-
rera information till Kronofogdemyndigheten som gjorde att vi kunde ta den. 
Vad har man för statistik på det? Nu låter det snart som om jag bara fokuserar 
på statistik, men det är ett sätt att styra fokus.
 

En konsekvens av att den tillgångsinriktade brottsbekämpningen inte 
redovisas blir att många åklagare nöjer sig med att Skatteverket i vissa 
ärenden kan betalningssäkra. Avsaknaden av resultatuppföljning upplevs 
dessutom som en signal att tillgångar inte riktigt tillhör deras ansvarsom-
råde. Huvudansvaret anses i stället ligga på Skatteverket, och ofta bedöms 
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också deras insatser vara tillräckliga. Åklagarnas engagemang riskerar 
därför att reduceras till att kontakta och informera Skatteverket och Kro-
nofogdemyndigheten i de fall som det är möjligt att besluta om betalnings-
säkring. På så sätt behöver åklagarna inte använda så mycket resurser på 
frågan om tillgångarna utan kan koncentrera sig på brottsutredning och 
lagföring. 

Man får den här informationen uppifrån staben att vi ska jobba så mycket för 
att ta pengarna, vi på EBM. Det vi kan jobba för det är att andra kan ta peng-
arna, som skatt och kronofogde, men vi kan inte ta så mycket. 
   Åklagare, EBM

Många åklagare ser Skatteverkets betalningssäkringar som något av en 
universallösning när det gäller att komma åt pengar. Det är mycket säl-
lan som åklagare försöker förverka pengar vid sidan av en betalningssäk-
ring. Mot bakgrund av att de flesta åklagare anser att utbyte av brott är en 
viktig fråga samtidigt som de ser svårigheter med att tillämpa regelverket 
är en bekväm lösning att nöja sig med Skatteverkets betalningssäkring-
ar. Härigenom har de inte helt utelämnat den tillgångsinriktade brottsbe-
kämpningen samtidigt som de själva inte behöver ägna särskilt mycket tid 
och resurser på ett sådant arbete.

Hotbild
Några intervjuade befattningshavare inom de brottsbekämpande myndig-
heterna lyfter fram att ett ökat fokus på kriminella tillgångar kan leda till 
en ökad hotbild för myndighetspersoner. Eftersom pengar och egendom 
utgör den primära drivkraften i kriminell verksamhet bedöms förverkan-
de eller återförande av pengar och egendom väcka betydlig starkare käns-
lor än ett eventuellt fängelsestraff. Den som väljer en kriminell livsstil vet 
att spelets regler kan innebära att avtjäna ett fängelsestraff. Vad man inte 
räknar med är att också förlora kriminella eller svarta vinster, något som 
även innebär ett hot mot den egna livsstilen och familjens ekonomi. 

Den upplevda ökade hotbilden mot myndighetspersoner tillsammans 
med möjligheten att välja bort det tillgångsinriktade arbetet och avsakna-
den av resultatuppföljning kan sannolikt ha en negativ inverkan på inci-
tamenten. 

Tidigare	forskning:	Kunskap
Genomgången av olika hinder har visat att en av orsakerna till att till-
gångsinriktad lagstiftning ofta upplevs som komplicerad och svåranvänd 
är bristande kunskap hos tjänstemännen (EBM, 2006; HCMIC, 2004; Ne-
len, 2004). Rättsväsendets tjänstemän är huvudsakligen tränade i straff-
rättslig lagstiftning och har generellt sett en dålig kunskap i associations-
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rätt, banklagstiftning och annan lagstiftning som är relevant för att kunna 
förstå mekanismerna i den finansiella världen (Nelen, 2004). 

En lösning på det problemet är givetvis långsiktig utbildning (EBM, 
2006). I Nederländerna har det bildats särskilda finansiella polisenheter 
som arbetar med tillgångsinriktad brottsbekämpning. En viktig del av de-
ras arbete är att öka kunskapen om dessa frågor hos övriga poliser och på 
så sätt skapa en mer positiv attityd till denna strategi (Nelen, 2004).

En liknande lösning tillämpas i Storbritannien, men har kritiserats för 
att inte användas på bästa möjliga sätt. En enkätundersökning som utför-
des 2004 visar nämligen att endast 25 procent av de utredare som special-
utbildats faktiskt arbetade med finansiella kartläggningar och utredningar 
(HMIC, 2004). En reflektion som kan göras är att det inte är tillräckligt 
med utbildning, utan som tidigare nämnts måste det även finnas organi-
satoriska strukturer och utarbetade metoder för att utnyttja kompetensen 
på ett effektivt sätt. Ett problem är att det sällan finns en genomtänkt me-
todik för den tillgångsinriktade brottsbekämpningen, utan färdigheterna 
och metoderna utvecklas ofta ad hoc i samband med en specifik utredning. 
När utredningen väl är avslutad dokumenteras inte erfarenheterna och 
vid nästa utredning får ”hjulet uppfinnas på nytt” (van Duyne och Levi, 
1999).   

Det är också viktigt att få till stånd ett bra samarbete med andra myn-
digheter, se vidare nedan. Ett problem kan dock vara otillräcklig kunskap 
om vilken typ och mängd av information som finns hos olika myndigheter 
(jfr Harrison, 1998). De bristande kunskaperna kan också gälla sekretess-
reglerna, vilket hämmar informationsutbytet (EBM, 2006).

Resultat:	Kunskap
För att det ska vara möjligt att bedriva ett framgångsrikt och effektivt till-
gångsinriktat arbete krävs kunskap om relevant lagstiftning, utrednings-
metoder, andra myndigheters organisation och arbetsmetoder samt de 
kriminellas hantering av pengar och egendom. Kunskapsnivån varierar 
för de intervjuade befattningshavarna. En stor del av intervjupersonerna 
anser att de har en otillräcklig kunskap på flera av dessa områden och 
uttrycker en osäkerhet om tillgångsinriktad brottsbekämpning. Generellt 
sett råder en ojämn kunskapsnivå inom myndigheterna.

De befattningshavare som har djup kunskap i frågan har ofta fått den 
snarare till följd av ett personligt intresse än av en genomtänkt utbild-
ningsstrategi från ledningshåll. Konsekvensen blir att det är utrednings-
gruppens sammansättning som avgör hur omfattande det tillgångsinrik-
tade arbetet blir. Detta kommer att utvecklas mer i selektionsavsnittet.

I en organisation där allting är jättebra finns det givetvis samma kunskapsnivå 
hos alla och alla är lika duktiga. Men så är det inte. Definitivt inte. Människor 
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har alltid olika bakgrund, åklagare har olika bakgrund och olika läggning, po-
liser har olika intressen och så där. Det beror alltså på vilken personmix du får 
ihop i en utredning. Det är inte så att man jobbar som man gör på tv, där de all-
tid jobbar med samma personer, utan det finns olika hänsyn att ta i det här när 
man sätter ihop en utredningsgrupp som ska jobba. Och ibland är det som så 
att vissa är givetvis sämre än andra, och har du inte nyfikenheten, kreativiteten 
och intresset hos de personerna som sysslar med utredningen blir det givetvis 
ett sämre resultat.
    Åklagare, EBM

Lösningen på problemet med en ojämn kunskapsnivå är att införa en mer 
systematiserad utbildning. Redan i dag anordnas utbildningstillfällen, 
men till följd av att de inte är obligatoriska finns en risk att de väljs bort av 
dem som inte är intresserade eller inte anser sig ha tid. Förutom utbildning 
efterfrågar flera intervjupersoner ett bättre metodstöd och enkla rutinbe-
skrivningar.

Även om det finns ett behov av att öka den generella kunskapsnivån 
om ett tillgångsinriktat arbete betonar flera intervjupersoner att myndig-
heterna även behöver stärkas med fler experter, till exempel genom att 
rekrytera fler ekonomer. Det tillgångsinriktade arbetet bedöms vara så 
komplicerat och komplext att specialistkompetens krävs. Flera intervju-
personer förklarar att det förvisso är viktigt att befattningshavarna har en 
bred kunskapsbas men att det är orealistiskt att tro att de ska kunna vara 
experter på alla delar. Ett illustrativt exempel är en åklagare som beskriver 
situationen med följande metafor.

I dag har vi så mycket att göra, och sysslar med så mycket specialgrejer, så man 
kan inte vara duktig på allt. Det är så i dagens samhälle, du kan inte både vara 
hjärnkirurg och ortoped. Kommer du in på operationsbordet i dag med en tra-
fikolycka så är det olika läkare som jobbar med dig. En som tittar på hjärnan 
och så kommer ortopeden in och sätter benen rätt och gipsar dig. Sen så kom-
mer det in en ögonläkare om ögat har gått sönder. Men i rättsväsendet har vi ett 
system där det fungerar som så att om det kommer in ett stort problem så ska vi 
både vara hjärnkirurg, ögonläkare, ortoped, sjuksköterska och narkosläkare. 
Det är så det är, och man har inte den kompetensen, man måste vara så jävla 
duktig på det man gör i dag, för annars går inte målen i hamn. Så det är en över-
mäktig uppgift i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten att ha alla 
de kompetenserna, att hålla allting på bordet liksom. Du måste ha folk som är 
duktiga på det, fokuserade på det och kan det. Sen får någon annan ta proces-
sen och den frågan och så vidare. Det är ganska naturligt i alla andra branscher 
förutom här, att du har olika färdigheter och olika inriktningar. 
   Åklagare, allmänna sidan
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Tidigare	forskning:	Samarbete	och	ansvarsfördelning
Ett bra myndighetssamarbete anses i litteraturen utgöra navet i den till-
gångsinriktade brottsbekämpningen. (Aromaa, 2006; EBM, 2004; HMIC, 
2004; Nelen, 2004; van Duyne och Levi, 1999). Det är viktigt att de 
brottsbekämpande myndigheterna har huvudansvaret, men att även öv-
riga relevanta myndigheter har en aktiv roll i arbetet (EBM, 2004). Om en 
misstänkt person endast utreds av en myndighet är myndighetssamarbetet 
oftast problemfritt. Men om den misstänkte samtidigt utreds av flera myn-
digheter kan det uppstå problem (van Duyne och Levi, 1999). Vid des-
sa fall krävs att utredningsåtgärderna koordineras, annars föreligger stor 
risk för att myndigheterna antar en beskyddande roll för ”sin” misstänkte 
person. Myndigheterna kan då bli restriktiva med vilken information de 
lämnar ut dels till följd av sekretesskäl, dels även för att de inte vill att nå-
gon annan myndighet ska få äran för vad de anser som ”deras” ärende 
(van Duyne och Levi, 1999).

En metod för att få till stånd ett förbättrat myndighetssamarbete kan 
vara att låta tjänstemän genomföra praktiktjänstgöring på relevanta myn-
digheter (EBM, 2004). Genom att också ha ett väl fungerande informa-
tionsutbyte är det möjligt att skräddarsy lösningar för varje enskilt fall och 
göra en bedömning av vilken myndighet som har bäst förutsättningar för 
ett tillgångsinriktat arbete. Till exempel föreslås att tvångsåtgärder plane-
ras och genomförs samordnat för att uppnå ett så bra resultat som möj-
ligt (EBM, 2004). Det är viktigt att ha i åtanke att förverkande inte är den 
enda möjligheten att komma åt utbyte av brott, utan även skattemyndig-
heten har en central roll (Aromaa, 2006). 

Även internationell samverkan utgör en viktig komponent i en tillgångs-
inriktad brottsbekämpning. Inte bara genom informationsutbyte utan 
även genom att formulera gemensamma utredningsmål, koordinera ut-
redningar och ha en gemensam analysgrupp (van Duyne och Levi, 1999). 
Den stora svårigheten med denna form av samverkan bedöms emellertid 
vara att överbrygga kulturella skillnader mellan polismyndigheter i olika 
länder.  

Resultat:	Samarbete	och	ansvarsfördelning
De flesta av intervjupersonerna som arbetar inom de brottsbekämpande 
myndigheterna anser att det generellt sett finns en bra samverkan, både 
med andra brottsbekämpande myndigheter och kontrollmyndigheter. Det 
finns emellertid en rad områden som anses behöva förbättras för att få till 
stånd ett smidigare samarbete inom den tillgångsinriktade brottsbekämp-
ningen. En av de synpunkter som förs fram är att en stor del av samarbe-
tet sker relativt oorganiserat och ostrukturerat. Det råder brist på klara 
riktlinjer och rutiner, hur samverkan bör se ut, vilket anses behövas för att 
den ska bli mer samordnad och därmed effektivare. Intervjupersonerna 
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förklarar att en stor del av kontakterna mellan myndigheter sker på infor-
mell väg. Eftersom det råder brist på etablerade kontaktpunkter i myndig-
heterna är det svårt att veta vart man ska vända sig, och därför ringer man 
någon som man redan känner inom organisationen och låter denne person 
lotsa en vidare. Många av intervjupersonerna berättar att de har byggt 
upp egna nätverk med myndighetspersoner de träffat. En bedömning är 
därför att myndighetsöverskridande möten och seminarier spelar en viktig 
roll för samverkansarbetet, eftersom det utgör en arena där kontaktytor 
skapas. Det är också en erfarenhet av den myndighetssamverkan som nu 
sker mot bidragsbrott (Brå 2008:6).

En av förklaringarna till varför personliga kontakter värdesätts är att 
förtroendet mellan de samverkande befattningshavarna spelar en avgö-
rande roll. Som tidigare beskrevs känner sig många osäkra på sekretess-
lagstiftningen och intar därför en försiktig hållning vid informationsutby-
te mellan myndigheter. Personliga kontakter med ett uppbyggt förtroende 
blir därför en viktig förutsättning för att samverkan ska fungera. Nackde-
len med en samverkan baserad på personliga kontakter blir att kontakt-
vägarna blir personberoende och att samverkan således kan påverkas av 
att en person byter befattning eller att myndigheten omorganiseras (jfr 
Sahlin, 2000).

Det finns en rad olika arbetsgrupper och samverkansprojekt mellan 
myndigheterna, vilket intervjupersonerna upplever som positivt. Ett pro-
blem som emellertid tas upp är att dessa grupper och projekt är relativt 
individbundna och det finns en tendens att kunskapen och informations-
utbytet som byggs upp i grupperna inte sprids särskilt långt utanför grup-
pen. Dessutom är det ofta samma personer som sitter med i flera olika 
grupper. 

Ett av de förslag på en mer strukturerad samverkan, som förordas av 
flera intervjupersoner, är att skapa etablerade kontaktpunkter i varje myn-
dighet. Då blir det blir enklare att nå rätt befattningshavare direkt utan att 
behöva ödsla tid på att leta runt efter någon som kan hjälpa en (jfr Brå, 
2008:6). 

En annan försvårande omständighet för en effektiv myndighetssamver-
kan är att myndigheterna arbetar med olika tidshorisonter, det vill säga 
att de har olika agendor, prioritetsordningar, arbetstider och inriktningar 
som komplicerar samverkan. Delar av Polisen arbetar till exempel minut-
operativt där de måste agera på ort och ställe mot ett pågående brott. Det 
resulterar i ett högt tempo och snabba beslut. EBM och Skattebrottsen-
heten är däremot vana att arbeta tålmodigt mot en längre tidshorisont ef-
tersom utredningarnas karaktär gör att det ofta tar lång tid att få fram de 
uppgifter som behövs. Kontrollmyndigheter som Skatteverket har många 
gånger en ännu längre tidshorisont, vilket kommer att utvecklas i avsnittet 
Kontrollmyndigheter med inriktning på pengar. 
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Det är inte bara myndigheternas olika utredningstider som kan försvåra 
myndighetssamverkan. Ett annat problem är att myndigheterna kan kom-
ma in vid olika punkter på ett ärendes tidslinje, det vill säga att myndig-
heterna inte arbetar parallellt med varandra från början. En åklagare på 
EBM åskådliggör problematiken på följande sätt.  

Ett problem är att myndigheterna jobbar i lite olika tider med ett fall. Skatten 
har till exempel kanske jobbat med någonting väldigt länge och inte kontaktat 
Ekobrottsmyndigheten. Sen när de väl gör det så är de nästan klara med sin bit 
för att de inte kommer längre. Och då tar det tid för oss att starta upp det här. 
Det kan ta några månader och i värsta fall ännu längre för att det är personal-
brist. Och hur engagerade är Skatteverket då? Då var det ju så länge sedan dom 
höll på med det. Jag tror att lösningen är att Skatten, Ekobrottsmyndigheten 
och Kronofogdemyndigheten går in samtidigt på samma ärende. Då vore det 
optimalt. Och att man som åklagare då inte har för många ärenden omkring 
sig. Det låter någorlunda logiskt va?
    Åklagare, EBM

En fråga som är relevant för samverkan är vem som har huvudansvaret 
för en tillgångsinriktad brottsbekämpning. Som tidigare beskrevs i avsnit-
tet Inställningar och incitament är de flesta myndighetspersoner överens 
om att en tillgångsinriktad brottsbekämpning är viktig och någonting som 
man bör arbeta med. Följdfrågan är emellertid hur man ska arbeta med 
det på detaljnivå och där är inte uppfattningen lika glasklar. En del av in-
tervjupersonerna efterlyser en tydligare styrning från Justitiedepartemen-
tet för att få en bättre samordning av myndigheternas arbete.

Alla länkar är ju viktiga. Det är därför viktigt att vi får samma signaler. Vad ska 
vi jobba med? Vad har vi fokus på? Så att man gör det gemensamt och att inte 
alla uppfinner hjulet var och en för sig.
  Intervjuperson från Skattebrottsenheten

Återigen blir den tidigare nämnda avsaknaden av väldefinierade mål syn-
lig som ett hinder.  Det behövs en tydligare beskrivning av vem som ska 
göra vad, vad som ska göras och under vilka omständigheter. En intervju-
person beskriver myndigheternas tillgångsinriktade arbete som en igelkott 
där taggarna spretar åt alla håll.

Den vanligaste uppfattningen hos intervjupersonerna om vem som bär 
huvudansvaret för den tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att det 
vilar på åklagaren i dennes roll som förundersökningsledare. Eftersom det 
råder brist på välformulerade och tydliga direktiv kring den tillgångsinrik-
tade brottsbekämpningen ges åklagarna emellertid en möjlighet att välja 
bort denna del, och därför är graden av tillgångsinriktat arbete och myn-
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dighetssamverkan beroende av åklagarens inställning och prioriteringar. 
Som tidigare beskrevs har dessutom många åklagare uppfattningen att 
tillgångsfrågan primärt tillhör Skatteverket.    

En annan form av samverkan som ställer till med problem för den till-
gångsinriktade brottsbekämpningen är begäran om internationell rätts-
hjälp. En allmän inställning hos de flesta intervjupersoner är att en sådan 
begäran är mycket tidsödande och besvärlig. Vissa länder svarar inte ens 
på en förfrågan. De intervjupersoner som är väl insatta i internationell 
samverkan menar emellertid att det finns utmärkta verktyg och att klago-
målen till stor del handlar om osäkerhet eller om bekvämlighet.

Tidigare	forskning:	Underrättelsearbete
En centralt inslag i en tillgångsinriktad brottsbekämpning är att uppgifter 
om pengar och egendom behandlas redan på underrättelsestadiet (EBM, 
2004). Arbetet med att samla in information i syfte att spåra utbyte av 
brott bör följaktligen inledas redan innan en förundersökning inleds (EBM, 
2004). Bell (2000) förutspådde en framtida modell där kriminalunderrät-
telsetjänsterna får en ännu mer betydelsefull roll, där deras samlade kom-
petens även riktas mot pengarna. Den mest radikala möjligheten är att ha 
tillgång till underrättelsepersoner som är inriktade endast på pengar. Nay-
lor (1999) höjer emellertid ett varningens finger för ett ökat finansiellt un-
derrättelsearbete från ett integritetsperspektiv. Han menar att det är stor 
skillnad mellan att söka finansiell information som ett led i en pågående 
utredning, det vill säga för att få  underlag för ett åtal, jämfört med att i en 
mer eller mindre förutsättningslös ”fishing expedition” söka finansiell in-
formation som kan tyda på utbyte av brott (jfr van Duyne och Levi, 1999). 
Det kan emellertid diskuteras hur förutsättningslöst det finansiella under-
rättelsearbetet egentligen kan vara. En lösning kan vara att rutinmässigt an-
vända sig av en ekonomisk profil som vägledning i arbetet7 (EBM, 2004).

Resultat:	Underrättelsearbete
I intervjuerna förmedlas tydligt att underrättelsearbetet har stor betydelse 
om man ska nå framgång med en tillgångsinriktad brottsbekämpning. Det 
betonas att ett sådant tankesätt måste finnas redan på underrättelsestadiet 
för att rätt information ska kunna samlas in. Detta gäller både för den all-
männa sidan och ekobrottssidan. Uppgifter om pengar och egendom som 
samlas in på ett tidigt stadium kan ha avgörande betydelse för om man 
kommer att nå framgång i ett senare skede. Flera intervjupersoner påpe-
kar att underrättelseverksamheten behöver bli bättre på att samla infor-
mation om pengar och egendom.  

7 En sådan ekonomisk profil kan jämföras med de riskprofiler tullen använder när de väljer ut vilka 
som ska kontrolleras vid en gränspassage.
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Några intervjuade åklagare konstaterar också att det finns behov av att 
öka kunskapen hos underrättelseverksamheterna om vilken typ av infor-
mation som en åklagare behöver för ett framgångsrikt tillgångsinriktat 
arbete. Det som efterfrågas är en ökad grad av bevisvärdering, det vill 
säga en djupare och mer ändamålsenlig analys, i stället för ett allmänt 
”hamstrande” av information. Om inte handläggarna försöker betrakta 
den insamlade informationen utifrån förundersökningsledarens perspek-
tiv och bedömer vad som är användbart, är risken stor för att mycket ar-
bete ägnas åt att sammanställa information som åklagarna inte har någon 
användning för. 

Som mottagare av penningtvättsanmälningar, bedöms Fipo, spela en 
viktig roll i underrättelsearbetet. Men flera intervjupersoner betonar att 
det finns ett stort behov av att effektivisera deras arbetssätt. Av intervju-
erna är det möjligt att urskilja tre aspekter som primärt kan kopplas till 
Fipos effektivitet: 

·  arbetsbelastning
·  tekniska lösningar
·  rutiner för myndighetskontakter.

I fråga om resurser visar intervjuerna tydligt att arbetsbelastningen är stor 
hos Fipo, vilket kan leda till att de inte i tillräcklig omfattning hinner bear-
beta alla intressanta uppslag. En tolkning som kan göras är emellertid att 
det i ett första skede inte är mer personal som behövs, utan förbättrade ru-
tiner och tekniska lösningar. Som nyss nämnts i avsnittet Privata aktörer 
rapporteras penningtvättsmisstankarna in med fax för att sedan scannas 
in i dator. Om analytikern vill åskådliggöra någonting måste uppgifterna 
från papperskopian skrivas in i Excel. Dessa förfaranden är både tidskrä-
vande och begränsande, till exempel när det gäller att söka i informatio-
nen. 

Det största problemet som vi har, det är ju att vi inte har hängt med rent tek-
nikmässigt. Det är väldigt mycket manuell hantering, det är fax. Man får kon-
toutdrag i princip på samma sätt som man får kontoutdrag hem i brevlådan 
för ditt eget konto, i stället för att man utnyttjar tekniken fullt ut med att man 
får det elektroniskt och får ett format på kontoutdragen som är likformigt med 
alla andra som rapporterar. […] Hade vi den möjligheten så kunde man göra 
ett mycket mer effektivt arbete och man skulle kunna greppa flera ärenden och 
säkert få igång mer utredning eller operativa åtgärder. Och jag tror att man 
skulle kunna gräva djupare på penningtvättsområdet och kanske hitta ännu fler 
bakomliggande personer bakom brotten och de som kanske skor sig på brotts-
ligheten.
  Intervjuperson på Fipo
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Ett annat problem som lyfts fram i intervjuerna är att kontakten mel-
lan Fipo och EBM bör kunna förbättras. Följande citat från en intervjuad 
åklagare är ett exempel på hur detta kan yttra sig. 

Under några års tid var det så att av alla anmälningar som kom hit skickades 
det en kopia av till Finanspolisen. Vad jag hade emot det speciellt var att detta 
gjordes direkt när anmälan kom in. Och om det då kom in en anmälan på dig 
så skickades den till Finanspolisen. Det var så att om jag som åklagare fick den 
här anmälan så såg jag att knas, knas, du har ju inte gjort dig skyldig till något 
brott. Och så hade ändå en anmälan gått iväg till Finanspolisen, så det kändes 
konstigt. Och så togs det bort. Sen en period har de skickat underrättelser till 
oss om misstänkta transaktioner, till höger och vänster! Och det har bara drällt 
in och det har varit problem i hur man ska se det, om det ska läggas i akter, om 
det ska diarieföras om det ska tas upp som nya brott och så vidare. Sen har det 
varit en senare period nu när det blev något strul mellan oss i något ärende så 
att vi inte fick några uppgifter alls från dom. Antingen det ena eller det andra! 
Nu såg jag just i något papper att vi ska tänka på att de är en underrättelseen-
het.
   Åklagare, EBM

Förenklat kan Fipos arbete med underrättelseuppslag beskrivas på föl-
jande sätt. Med utgångspunkt från de privata aktörernas rapportering av 
misstänkta penningtvättstransaktioner samlar Fipo in kompletterande 
information, bearbetar denna och tar fram ett underrättelseuppslag som 
skickas till olika myndigheters kriminalunderrättelsetjänster, bland annat 
EBM. 

I intervjuerna beskrivs att EBM många gånger anser att dessa underrät-
telseuppslag saknar tillräcklig substans för att upprätta en brottsanmälan 
eftersom det ofta inte finns tillräckliga bevis för något förbrott som går 
att binda till transaktionen. Konsekvensen blir att underrättelseuppslaget 
ofta inte leder till något ärende. Intervjupersoner inom Fipo anser att EBM 
inte tar tillvara på underrättelseuppslagen på bästa möjliga sätt. En rimlig 
bedömning är att dessa uppfattningar baseras på en bristande kommuni-
kation och kunskap om varandras verksamhet och att det finns ett behov 
av att klargöra och förbättra informationsutbytet mellan EBM och Fipo.

Enligt intervjupersonerna är i dagsläget den mest framgångsrika vägen 
för Fipo att skicka underrättelseuppslagen till Skattebrottsenheten, som 
utreder uppgifterna vidare och sedan upprättar en brottsanmälan som 
lämnas till EBM. Problemet är att det då kan ha gått lång tid och pengar 
och egendom kan ha försvunnit.
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Tidigare	Forskning:	Tid	och	resurser
Ett centralt hinder för en tillgångsinriktad brottsbekämpning är tids- och 
resursbrist hos de brottsbekämpande myndigheterna. För att denna in-
riktning ska fungera kan det krävas både kulturella och organisatoriska 
förändringar, vilket kan vara både kostsamt och tidsödande (Council of 
Europe, 2004; jfr Harvey, 2004). Det finns dessutom en risk för att man 
underskattar de arbetsinsatser som denna ansats innebär (Brå 2005:11). 
Ett inte helt ovanligt scenario, när en tillgångsinriktad brottsbekämpning 
anammas, är att poliser, tulltjänstemän och åklagare inledningsvis arbetar 
med dessa frågor på deltidsbasis eller vid sidan av sina ordinarie arbets-
uppgifter (Bell, 2000). När arbetsbördan sedan ökar brukar situationen 
bli ohållbar, vilket leder till att särskilda enheter bildas inriktade på utbyte 
av brott (Bell, 2000).

I Storbritannien har man försökt lösa den ekonomiska resursfrågan ge-
nom att en del av kostnaderna har lagts över på den privata sektorn, i 
form av ett rapporteringsansvar (Harvey, 2004). Som tidigare nämnts har 
konsekvensen emellertid blivit den motsatta: myndigheterna har sväm-
mats över av rapporter och inte haft tillräckliga resurser att hantera infor-
mationsmängden. En liknande situation finns även i Nederländerna (Ne-
len, 2005). 

Exemplena från Storbritannien och Nederländerna belyser en viktig as-
pekt i fråga om resurser. Det räcker inte med att förstärka resurserna på 
enskilda områden utan hela rättskedjan måste vara förberedd på den öka-
de arbetsbelastning som en tillgångsinriktad brottsbekämpning innebär. 
I Nederländerna uppvisar statistiken över tillgångsinriktat arbete en stor 
skillnad mellan utredda brott och fällande domar (Faber och Van Nunen, 
2002 i Nelen, 2004). Nelen (2004) hävdar att antalet förundersökning-
ar ökat kraftigt under de senaste åren vilket lett till att det nederländska 
rättsväsendet långsamt har slammat igen. Om inte hela rättskedjan för-
stärks kan följden i framtiden bli att ännu fler fall som handlar om beslag 
av pengar och egendom läggs ned.   

Det är emellertid inte endast personella resurser som behövs för en fram-
gångsrik tillgångsinriktad brottsbekämpning. För att höja kompetensni-
vån hos utredare, åklagare, försvarsadvokater och domare krävs även ut-
bildning (Council of Europe, 2004). 

Resultat:	Tid	och	resurser
Som beskrevs i avsnittet om tidigare forskning ställer en tillgångsinriktad 
brottsbekämpning krav på resurser. Hittills i intervjuerna har ett återkom-
mande tema varit att många intervjupersoner vittnar om att det inte all-
tid finns tid för att engagera sig i ett tillgångsinriktat arbete. Vid en första 
anblick kan den mest naturliga lösningen vara att öka bemanningen. Men 
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om man går lite djupare i analysen blir bedömningen att resurser ofta kan 
frigöras genom mer strukturella förändringar. 

Om man blickar tillbaka på genomgången av de tidigare kategorierna 
förmedlas en bild av otillräckliga kunskaper om och erfarenheter av en 
tillgångsinriktad brottsbekämpning. I kombination med en hög arbets-
belastning blir det därför, sett från den enskilde befattningshavarens per-
spektiv, rationellt att följa redan invanda rutiner. Att enbart tillsätta fler 
tjänster framstår därför inte som det rätta svaret. I stället bör utbildning 
och metodutveckling leda till att det tillgångsinriktade arbetet blir en var-
daglig rutin hos befattningshavarna. Sannolikt måste denna kunskap och 
medvetenhet genomsyra myndigheterna för att sätta avtryck i det dag-
liga arbetet. Om det tillgångsinriktade tankesättet blir en naturlig del av 
brottsutredningen kan det beaktas redan vid planering och prioritering, 
vilket frigör resurser. Det är särskilt viktigt med tanke på vad som nyss 
skrivits om att en tillgångsinriktad brottsbekämpning har störst möjlighet 
att nå framgång om den initieras från början i en brottsutredning.

Jag vet att de i Stockholm känner sig väldigt pressade från och till så att det bara 
är en strid ström av arbetsuppgifter och då är man inte alltid kreativ, vilket är 
galet för det blir ju en negativ spiral. Man jobbar tungt när man inte borde göra 
det. Det är då man borde kliva ur och se: hur ska jag göra det här? Men då or-
kar man inte. Det är som när man springer och handlar mjölk varje dag före 
klockan 19 för att man inte har hunnit handla. Man har inte tid att ha framför-
hållning. Men här tycker jag att vi borde kunna ha lite framförhållning. Särskilt 
med detta. 
    Åklagare, EBM

Så länge det tillgångsinriktade arbetet är en naturlig del av själva brottsut-
redningen bedöms det inte vara några problem med resurser, förutsatt att 
befattningshavarna är väl insatta i arbetsmetoderna. Det är när den till-
gångsinriktade brottsbekämpningen går utanför de insatser som normalt 
görs inom ramen för brottsutredningen som det krävs en avvägning och 
bedömning av hur mycket arbete som ska ägnas åt det. 

Det tillgångsinriktade arbetet är inom de brottsbekämpande myndighe-
terna underordnat brottsutredningen. Det är exempelvis inte möjligt att 
inleda och genomföra en förundersökning endast för att leta efter pengar. 
En förundersökning kan inte heller hållas öppen om syftet enbart är till-
gångsinriktat. 

Får vi uppslag som gör att vi kan hitta pengar så gör vi ju det. Om vi däremot 
inte har några spår så kanske vi inte kan göra någon stor satsning på det efter-
som det kräver för stora resurser. Vi kanske inte har någon framgång. En mål-
vakt som har fått 10 000 kronor för att ta ut en halv miljon kommer ju aldrig 
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att säga vem han har lämnat pengarna till. Det finns inte. Där slutar det och vi 
kommer inte längre. I inledningsskedet av en utredning är ju pengarna ingen 
biprodukt. Då är det ju det som det gäller. Sen beror det på hur långt vi ska gå 
innan vi hittar pengarna. Då måste man ställa det i förhållande till hur mycket 
pengar det rör sig om, hur mycket resurser vi har, hur lång tid det kommer att 
ta och hur mycket annat vi har att göra. Sen beror det så klart på vilka direktiv 
åklagarna ger oss eftersom det är de som är förundersökningsledare. 
   Polis vid ekorotel

När det gäller behovet av en ökad bemanning lyfter intervjupersonerna 
fram spaningssidan. För att kunna inhämta uppgifter om pengar och egen-
dom krävs ofta ett omfattande spaningsarbete, vilket är resurskrävande. 

Resultat	i	fokus:	Brottsbekämpande	myndigheter
·  Det finns ett stort behov av metodutveckling inom den tillgångsinrik-

tade brottsbekämpningen. Det räcker emellertid inte att endast utveckla 
metodstöd utan det krävs även att metoderna testas i skarpt läge av 
åkla garna.

·  Grunden för en framgångsrik tillgångsinriktad brottsbekämpning är 
att en ekonomisk kartläggning genomförs initialt i en utredning. I dag 
kommer dessvärre det tillgångsinriktade arbetet in sent i utredningen 
vilket reducerar möjligheterna att lyckas.

·  Den lagstiftning som är kopplad till tillgångsinriktad brottsbekämpning 
upplevs som tandlös, krånglig och resurskrävande. Verktyg som efter-
frågas är frysningsinstitut, omvänd bevisbörda och att penningtvätt ska 
bli ett brott i sig.

·  Samtidigt som det finns starka åsikter om den nuvarande lagstiftningen 
är detaljkunskapen om den, generellt sett, relativt dålig. Konsekvensen 
blir att många åklagare är ovilliga att tillämpa den, vilket leder till bris-
tande erfarenhet och rutin.

·  Trots en stor förståelse hos befattningshavarna om att kriminella peng-
ar är en viktig fråga sätter det sällan något avtryck i det dagliga arbetet. 
Skälen till detta är ett traditionellt tankesätt där utbyte av brott inte är 
någon högprioriterad fråga, att tillgångsinriktat arbete anses besvärligt, 
man menar att det inte finns tillräckligt med tid och resurser, upplever 
en ökad hotbild samt avsaknad av väldefinierade mål och resultatupp-
följning.

·  Det råder en ojämn kunskapsnivå om tillgångsinriktad brottsbekämp-
ning inom myndigheterna. Kunskapen hos befattningshavarna beror 
mer på det personliga intresset än en genomtänkt utbildningsstrategi 
från ledningshåll. Det finns även ett behov av att stärka myndigheterna 
med fler experter, till exempel ekonomer. 



54

·  Myndighetssamarbetet inom den tillgångsinriktade brottsbekämpning-
en anses generellt sett vara bra. Samarbetet är emellertid till stor del 
oorganiserat och ostrukturerat. Det råder brist på klara riktlinjer och 
rutiner för hur samverkan bör se ut, vilket anses behövas för att den ska 
bli samordnad och därmed effektivare. Samverkan i dag baseras till stor 
del på personliga nätverk.

·  En försvårande omständighet för myndighetssamverkan är att myndig-
heterna arbetar med olika tidshorisonter, det vill säga de har olika agen-
dor, prioritetsordningar, arbetstider och inriktningar som komplicerar 
samverkan.

·  Det behövs välformulerade och tydliga direktiv för det tillgångsinrik-
tade arbetet där det framgår vem som ska göra vad, vad som ska göras 
och under vilka omständigheter.

·  Underrättelsearbetet bedöms ha en stor betydelse för en framgångsrik 
tillgångsinriktad brottsbekämpning. Ett sådant tankesätt måste finnas 
med redan på underrättelsestadiet för att rätt information ska kunna 
samlas in. Det finns behov av att öka kunskapen hos underrättelseverk-
samheterna om vilken typ av information som en åklagare behöver för 
ett framgångsrikt tillgångsinriktat arbete.

·  Arbetsbelastningen för Fipo är hög och man anser att det finns behov av 
förbättrade rutiner och tekniska lösningar.

Kontrollmyndigheter med inriktning på pengar
Kontrollmyndigheter:	Hinder	och	möjligheter
·  Organisation och arbetsmetod
·  Regler och lagstiftning
·  Kunskap
·  Tid och resurser
·  Inställning och incitament
·  Samarbete och ansvarsfördelning

Utanför rättsväsendet finns myndigheter med ekonomisk inriktning som 
är en viktig del i kampen mot den ekonomiska och organiserade brotts-
ligheten. Det är Tullverket, med inriktning på tullar och avgifter, Skatte-
verket, i sin roll som skattemyndighet och Kronofogdemyndigheten, som 
verkställer exekution av olika fordringar och andra åtgärder. Dessa myn-
digheter har byggt upp en kompetens, metodik och åtkomst till informa-
tion som underlättar deras arbete att rikta in sig mot pengar och egendom. 
I detta avsnitt undersöks närmare vilka hinder och möjligheter som finns 
för dessa myndigheter för en tillgångsinriktad brottsbekämpning.
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Resultat:	Organisation	och	arbetsmetod
Skatteverkets fiskala del bidrar till den tillgångsinriktade brottsbekämp-
ningen genom att inom specialrevisionsområdet genomföra skatterevisio-
ner i företag där ekonomisk brottslighet misstänks förekomma. Detta sker 
genom djupare utredningar av företag, personer och penningströmmar. 
Det kan även handla om att hämta in information som ligger utanför skat-
tedatabasen, till exempel information från banker om konton.

Skatteverkets samverkan med övriga myndigheter kan se ut på olika 
sätt. Det kan dels ske genom att det under revisionen framkommer upp-
gifter som ger anledning att misstänka brott, till exempel skattebrott eller 
bokföringsbrott. I dessa fall sker en anmälan till EBM eller Åklagarmyn-
digheten och ofta leder det till en samverkan genom att man inleder en 
förundersökning som drivs parallellt med revisionen. Ett annat skäl till 
samverkan är att åklagaren vänder sig till Skatteverket för att få klarhet i 
beskattningsfrågor eller skattebeslut rörande företag eller personer som är 
föremål för förundersökning.

När Skatteverket i en revision upptäcker att någon har bedrivit svart 
verksamhet och inte betalat skatter och avgifter försöker de i ett tidigt 
skede identifiera om det finns några tillgångar som det är möjligt att betal-
ningssäkra för att säkerställa den skattefordran som kommer att uppstå 
genom taxeringsbeslutet. Skatteverket gör sedan en framställan till läns-
rätten för att få ett beslut om betalningssäkring. I särskilda fall finns ett 
undantag som innebär att det sker ett interimistiskt beslut, det vill säga 
att betalningssäkring beslutas utan att gäldenären underrättas. I dessa fall 
görs en snabb överlämning till Kronofogdemyndigheten som verkställer 
beslutet. 

Kronofogdemyndigheten kan även få en begäran från åklagaren om att 
verkställa en kvarstad. Om revisionen sker parallellt med en förundersök-
ning kan betalningssäkringen utföras i samband med att polisen gör ett 
tillslag i form av en husrannsakan. Utmätning av egendom görs emellertid 
inte samtidigt som husrannsakan utan i direkt anslutning till den, för att 
den misstänkte ska vara medveten om vilken myndighet det är som utför 
vilken åtgärd. 

Ett fåtal intervjupersoner inom Skatteverket förklarar att samtidigt som 
dessa snabba betalningssäkringar är effektiva är de resurskrävande, efter-
som det kan leda till att åtgärden får tidigareläggas för att synkroniseras 
med polisens tillslag. Detta innebär ofta att Skatteverkets utredning måste 
påskyndas till följd av att ett underlag till länsrätten måste sammanställas 
för att få ett beslut om betalningssäkring. Skatteverket blir med andra ord 
tvungna att anpassa sig till en annan myndighets organisation och arbets-
metod. 

Försäkringskassans bidrag till den tillgångsinriktade brottsbekämp-
ningen gäller en speciell sorts enhet som arbetar med kontroll- och kvali-
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tetsfrågor och utreder misstänkta bidragsbrott. De kan utreda misstankar 
om bidragsbrott mot grova kriminella.

Resultat:	Regler	och	lagstiftning
På samma sätt som de brottsbekämpande myndigheterna upplever en del 
intervjupersoner inom kontrollmyndigheterna att sekretessreglerna kan 
vara komplicerade och svårtillämpade. Till exempel omfattas Skatteverket 
av absolut skattesekretess, vilket innebär att de är förhindrade att lämna 
information om statusen i en pågående skatteutredning. Denna informa-
tion blir tillgänglig för andra myndigheter samtidigt som den blir offentlig 
för allmänheten, det vill säga vid ett beskattningsbeslut. Det finns emeller-
tid sekretessbrytande regler som kan tillämpas, till exempel när åklagare 
begär uppgifter med anledning av pågående förundersökning eller vid till-
lämpning av generalklausulen.

Även Skattebrottsenheterna, som likt den fiskala delen ligger under  
Skatteverket, har svårt att få ut information från Skatteverkets fiskala del 
och måste genomgå en sekretessprövning på samma sätt som andra myn-
digheter. Flera intervjupersoner, både inom Skattebrottsenheterna och den 
fiskala delen, anser att detta administrativa förfarande i form av blanket-
ter som måste fyllas i, ibland känns alltför betungande och tidskrävande. 
Detta leder till att de drar sig för att begära ut information som de har 
möjlighet att få.

Egentligen ska man skicka en begäran, men innan den har gått fram och tillba-
ka har det gått två veckor. Då kan det ha hänt något så då kan jag ändå inte ge 
en färsk uppgift till åklagaren. När man måste skicka iväg en skriftlig begäran 
och vänta på svar är det ofta så att man tappar bort tankegångar och dylikt. I 
stället för att man bara kunde knappa in det, upptäcka att det inte finns något 
och sedan arbeta vidare utifrån det.
  Intervjuperson på Skattebrottsenheten

När det gäller sekretessen hos Försäkringskassan och Kronofogdemyndig-
heten framgår av intervjuerna att den anses vara för svag på vissa punk-
ter. Ett exempel är att uppgifter som lämnas till dem hamnar i akten och 
därmed blir tillgängliga för den misstänkta personen till följd av partsin-
synen. Intervjupersoner menar att detta kan leda till att en myndighet som 
har möjlighet att lämna information avstår från att göra det eftersom den 
mottagande myndighetens sekretesskydd anses vara för svagt.

Ett annat problem som tas upp är att Skatteverket och Skattebrottsen-
heterna inte tillåts informera Försäkringskassan om att en person arbetar 
samtidigt som han eller hon uppbär sjukpenning, utan de måste skriva en 
anmälan och lämna det till en åklagare som får utreda försäkringsbedrä-
geri. Däremot kan Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten begära ut 
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uppgifter från Försäkringskassan om personen ifråga. Försäkringskassan, 
vars kontrollverksamhet i hög grad styrs av impulser, det vill säga extern 
eller intern information om att allt inte står rätt till, kan således finna an-
ledning att närmare utreda en persons bidrag och försäkringar. Konse-
kvensen blir att sekretesslagstiftningen i detta fall leder till att informa-
tionsvägarna blir krångligare och mer ineffektiva.

Resultat:	Kunskap
En stor del av intervjupersonerna lyfter fram Skatteverket och Kronofog-
demyndigheten som två myndigheter med stor kunskap om det tillgångs-
inriktade arbetet, vilket gör dem till två mycket viktiga samverkanspart-
ner. Intervjupersoner inom dessa två myndigheter betonar dock att det 
finns ett behov av ökad kunskap om vilken information varje myndighet 
har tillgång till och vad de kan eller inte kan göra. Störst behov anser man 
att det finns hos de brottsbekämpande myndigheterna om att få bättre 
kunskap om vilka befogenheter Skatteverket och Kronofogdemyndighe-
ten har. En intervjuad åklagare uttrycker sig på följande vis:

Sen samarbetar vi med skatten och de ska betalningssäkra. Där är jag inte rik-
tigt lika hemma på vad som gäller. Ibland blir det betalningssäkring och ibland 
inte. Jag har aldrig någon aning om varför det blir det ena eller det andra. […] 
Det beror mycket på att vi samarbetar med skatterevisorerna men det är inte de 
som driver betalningssäkringarna utan det är deras processförare och dem pra-
tar vi nästan aldrig med. Ibland pangar de på och ibland inte.
   Åklagare, EBM

En del intervjupersoner inom Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 
beskriver att det emellanåt är möjligt att skönja en frustration när polisen 
hittar egendom och Skatteverket och Kronofogdemyndigheten saknat lag-
lig grund för att agera, något som följande intervjucitat illustrerar. 

En del tror kanske, som polisen, att vi kan göra mer, men vi har ju regler vi med. 
Väldigt stränga juridiska regler. Ibland tror de att vi kan tömma och göra hur 
som helst, men vi kan inte göra det, utan det är ju värden, det ska vara värt nå-
gonting och vi har också vissa regler för hur vi ska göra det. 
  Intervjuperson på Kronofogdemyndigheten

Följaktligen finns det ett behov av att myndigheterna informerar varan-
dra om vad respektive myndighet kan bidra med i den tillgångsinriktade 
brottsbekämpningen. En lösning är någon form av utbildning och semina-
rier där dessa frågor diskuteras. Det anses kunna öka förståelsen för var-
för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten agerar som de gör ibland.
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Resultat:	Tid	och	resurser
Inställningen till frågan om det finns tillräckliga resurser varierar bland 
intervjupersonerna inom kontrollmyndigheterna. Ungefär hälften av in-
tervjupersonerna anser att det finns tillräckligt med resurser medan den 
andra hälften har motsatt uppfattning. Det område som betonas vara 
mest problematiskt från ett resursperspektiv är kontrollmyndigheternas 
biträde i den tillgångsinriktade brottsbekämpningen. Alla myndigheterna 
har en kärnverksamhet som de arbetar med och det är också där som myn-
dighetens huvudfokus ligger. Skatteverket har till exempel en långsiktig 
verksamhetsplanering för revisionsarbete, där resurserna är inplanerade 
för olika projekt. Ibland kan emellertid myndighetssamverkan inom den 
tillgångsinriktade brottsbekämpningen innebära att de behöver agera vid 
händelsestyrda insatser. Då krävs att man gör snabba omprioriteringar 
och frigör resurser. Om inte denna flexibilitet är inplanerad i verksamhe-
ten finns risk för resursbrist. En intervjuad åklagare beskriver det på föl-
jande sätt:

Ibland finns det inte tillräckliga resurser när det är jättebråttom med en betal-
ningssäkring. De borde släppa allt och ta det, men så blir det inte alltid. Det är 
tråkigt, speciellt om vi har lagt ner enorma resurser och har hittat pengar. Om 
de inte går in på en gång så försvinner pengarna.
   Åklagare, EBM
  

Resultat:	Inställning	och	incitament
Till skillnad från de brottsbekämpande myndigheterna, där huvudfokus 
är att utreda brott, är kontrollmyndigheterna i hög grad inriktade på till-
gångar. De är emellertid inte primärt inställda på tillgångsinriktad brotts-
bekämpning, men till följd av sin inriktning på pengar är de en viktig sam-
verkanspartner för de brottsbekämpande myndigheterna. Som tidigare 
beskrevs i avsnittet Brottsbekämpande myndigheter var en av anledning-
arna till att de brottsbekämpande myndigheterna inte alltid inriktar sig 
på tillgångar att åtskilliga myndighetspersoner är rotade i ett traditionellt 
tankesätt. I intervjuerna med befattningshavare inom kontrollmyndighe-
terna är det möjligt att se ett liknande mönster, men här är det i stället själ-
va brottet som glöms eller prioriteras bort. Man kan säga att situationen 
är den rakt motsatta jämfört med de brottsbekämpande myndigheternas.

Jag skulle misstänka att min myndighet skulle kunna gå in och göra en betal-
ningssäkring och sedan glömma av tjugo kilo kokain i garderoben. Det är inte 
vårt jobb om du förstår vad jag menar. Vi letar pengar och avtal och de letar 
kokain och skiter i pengarna och det är ganska naturligt, tror jag. 
  Intervjuperson på Skatteverkets fiskala del
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En stor del av intervjupersonerna inom de brottsbekämpande myndighe-
terna ger emellertid en generell beskrivning av befattningshavarna inom 
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten som engagerade och positiva 
till en tillgångsinriktad brottsbekämpning. Intervjupersonerna inom kon-
trollmyndigheterna menar att en av drivkrafterna för att biträda i den till-
gångsinriktade brottsbekämpningen är att själva myndighetssamverkan 
gör arbetet mer givande och stimulerande. En annan drivkraft är den posi-
tiva respons som ofta ges från deras samverkanspartner när goda resultat 
uppnås, till exempel vid framgångsrika betalningssäkringar.

Flera intervjupersoner inom kontrollmyndigheterna tar upp att det ändå 
finns ett behov av tydligare riktlinjer som uttalar att samverkan inom den 
tillgångsinriktade brottsbekämpningen är en prioriterad uppgift. Myndig-
heternas regleringsbrev nämns som viktiga i sammanhanget. En annan 
aspekt som nämns av intervjupersonerna inom Skatteverket är att det be-
hövs en bättre statistikuppföljning för betalningssäkringar. Flera intervju-
personer menar att en utökad statistik på området skulle göra befattnings-
havarna ännu mer motiverade och engagerade i ett tillgångsinriktat arbete 
eftersom i organisationer tenderar människors engagemang att styras ef-
ter hur de blir uppföljda.

På samma sätt som för de brottsbekämpande myndigheterna betonar 
några av de intervjuade befattningshavarna inom kontrollmyndigheterna 
att ett tillgångsinriktat arbete bidrar till en ökad hotbild, eftersom ”att gå 
på pengarna” gör att många blir upprörda och förbannade. En intervju-
person berättar att hot har förekommit, och några intervjupersoner be-
skriver olustkänslor inför att skriva sitt namn på beskattningsbeslut i vissa 
situationer eller att behöva vittna.

Resultat:	Samarbete	och	ansvarsfördelning
Likt de brottsbekämpande myndigheterna anser de flesta av intervjuper-
sonerna inom kontrollmyndigheterna att det generellt sett finns en bra 
samverkan med både andra kontrollmyndigheter och de brottsbekämpan-
de myndigheterna. En nyckelfaktor för att samarbetet ska löpa smidigt är 
enligt intervjuerna personliga kontakter som grundas på förtroende. Ett 
kontinuerligt samarbete mellan myndigheter leder även till att personliga 
kontakter byggs upp, och har man samverkat med en person i ett tidigare 
ärende blir det oftast enklare i nästa. En bra dialog betonas som viktig för 
en smidig och effektiv samverkan så att alla inblandade aktörer vet vad 
som pågår. Ett exempel är att Skatteverket kan fråga åklagaren om de stör 
brottsutredningen om de tidigt går in med en betalningssäkring.

Myndighetsöverskridande kontaktnät tar emellertid tid att bygga upp. 
Det finns flera olika samverkansgrupper, men som tidigare nämndes är 
de ofta personbundna, och samma personer sitter med i flera grupper. En 
rimlig tolkning är således att det finns ett behov av fler naturliga mötes-
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platser för befattningshavare från olika myndigheter där personliga kon-
takter kan knytas samtidigt som det ger en ökad kunskap och förståelse 
för andra myndigheter.  

Jag tycker att vi har kommit långt, men tror att vi kan bli bättre på att släppa 
tankebanorna lite när det gäller att se till den egna verktygslådan och tänka 
brett. Vad är det mest optimala att göra nu från samhällets sida mot det här 
objektet, dom här personerna? Vilken myndighets verktygslåda är det som vi 
måste använda? Att tänka på såna saker. Nu pratar jag ju från mitt perspektiv, 
från Kronofogdemyndigheten, och jag har känslan av att man fortfarande har 
en liten tendens att glömma oss. Vi kommer in sent och så vidare. Det kanske 
inte är så konstigt, vi är ingen brottsbekämpande myndighet även om vi ska 
samverka med de brottsbekämpande myndigheterna. Men jag tror det kan bli 
bättre. Jag tror vi kan få en bättre effekt där genom att tänka bredare, lära oss 
mer om varandras verksamhet, få bättre kontaktytor. 
  Intervjuperson på Kronofogdemyndigheten

Även om den generella inställningen hos intervjupersonerna är att myn-
dighetssamverkan fungerar bra anser flera intervjupersoner, i linje med 
de brottsbekämpande myndigheterna, att samverkan är för sporadisk 
och oorganiserad. Förändringar som efterfrågas är tydligare riktlinjer för 
myndighetssamverkan och gemensamma myndighetsmål. En bedömning 
som är möjlig att göra utifrån intervjuerna är att det finns behov av tydliga 
mandat för myndighetssamverkan samt att tid och resurser finns avsatta 
för detta ändamål i verksamhetsplanerna.  

En annan aspekt, som tas upp i ett fåtal intervjuer, är att det är ett pro-
blem att olika myndigheter många gånger har olika data- och systemstöd. 
Om myndighetssamverkan ska bli effektivare och smidigare krävs kom-
patibla system som underlättar jämförelser och analyser av information.

Ett hinder för en effektiv myndighetssamverkan, som togs upp lite över-
siktligt i avsnittet om de brottsbekämpande myndigheterna, är myndig-
heternas olika tidshorisont. Dels handlar det om olika inriktningar, men 
också om skillnader i arbetstid. I fråga om inriktningen kan Skatteverket 
beskrivas som en tålmodig myndighet, som kan genomföra en utredning 
i åtskilliga månader för att komma fram till ett skattebeslut. En intervju-
person förklarar att de har lång start- och stoppsträcka och i vissa fall kan 
hålla på i åratal med utredningar bara för att till exempel vänta på hand-
lingar utifrån. 

Vi på skattesidan jobbar oss fram till en situation under tålmodig tid för att 
komma till ett visst läge då man kan göra en insats av något slag. Vi kommer 
ju inte med en revision dagen efter, pang, bom. För att vi hörde något på för-
middagen är vi ju inte ute på eftermiddagen. Vi granskar ju också historisk tid 
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medan dom som jobbar minutoperativt granskar sekunderna just nu.
  Intervjuperson på Skatteverkets fiskala del

Detta arbetssätt försvårar naturligtvis en effektiv samverkan med myndig-
heter som arbetar mer händelsestyrt. Det finns en risk för att Skatteverkets 
personal är bunden till planlagda uppgifter och att det finns ett alltför be-
gränsat utrymme för att snabbt bistå polis och åklagare. För att samver-
kan ska kunna löpa smidigt krävs att det hos Skatteverket finns avsatta 
resurser i form av personer som med kort varsel kan gå in och arbeta ope-
rativt med utredningar och utredningsverksamhet. 

Ett annat hinder är de olika myndigheternas arbetstider. Polisen och 
Tullen arbetar dygnet runt, vilket man inte gör på Kronofogdemyndighe-
ten och Skatteverket, som har expeditionstider. Det innebär, enligt inter-
vjupersoner, att om polisen gör ett tillslag under någon av dessa tider och 
delger Kronofogdemyndigheten, kommer de dit tidigast dagen efter och 
då kan egendomen ha försvunnit. Dessutom stängs Kronofogdemyndig-
hetens och Skatteverkets dataregister under kvällar, nätter och helger vil-
ket leder till att det inte är möjligt för polisen att kontrollera om en skuld 
är reglerad eller inte.  

Resultat	i	fokus:	Kontrollmyndigheter
·  En del av sekretessreglerna som kontrollmyndigheterna omfattas av 

upplevs som komplicerade och svårtillämpade.

·  Det finns ett behov av ökad kunskap om vilken information varje myn-
dighet har tillgång till och vad de kan eller inte kan göra. Störst anses 
behovet hos de brottsbekämpande myndigheterna om att få bättre kun-
skap om vilka befogenheter Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 
har.

·  Skatteverket och Kronofogdemyndigheten  anses vara engagerade och 
positiva till en tillgångsinriktad brottsbekämpning.

·  Det finns ett behov av tydligare riktlinjer som uttalar att samverkan 
inom den tillgångsinriktade brottsbekämpningen är en prioriterad upp-
gift. Man efterfrågar även en utökad statistik på området.

·  Ett fåtal handläggare upplever att den tillgångsinriktade brottsbekämp-
ningen leder till en ökad hotbild.

·  Generellt sett finns en bra samverkan mellan kontrollmyndigheter och 
brottsbekämpande myndigheterna. Samverkan är emellertid till stor del 
uppbyggd på personliga kontakter och beskrivs i vissa delar som spo-
radisk och oorganiserad. Tydligare riktlinjer och gemensamma myndig-
hetsmål efterfrågas.
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·  Ett hinder för en effektiv myndighetssamverkan är myndigheternas 
olikhet i inriktning, tidshorisont och arbetstider. Kontrollmyndigheter-
na har ofta en mer långsiktig verksamhetsplanering, medan de brottsbe-
kämpande myndigheterna till viss del är händelsestyrda.

Brottsutbytesenheten
Bakgrund
Den 1 januari 2007 inrättade EBM en särskild enhet, Brottsutbytesenhe-
ten8. Enhetens syfte är att fungera som en resurs i EBM:s brottsutredning-
ar i arbetet med att spåra och återföra pengar och annan egendom från 
brottslig verksamhet. Enligt Brottsutbytesenhetens genomförandeplan är 
det övergripande målet för verksamheten att ”kompetensutvecklingsin-
satser och operativa insatser skall genomsyras av arbetsmetoder som inne-
bär att lagföring i ökad utsträckning också leder till förverkande”. Med 
den beskrivningen är Brottsutbytesenhetens det tydligaste steget mot en 
tillgångsinriktad brottsbekämpning inom det svenska rättsväsendet. 

Själva konceptet och uppbyggnaden av enheten baseras i stor utsträck-
ning på det norska Utbytesteamet, som finns inom Økokrim, en syster-
organisation till EBM. Den svenska Brottsutbytesenheten bestod till en 
början av en kammaråklagare, en ekorevisor, en analytiker och en under-
rättelseanalytiker. Efter det första halvåret lämnade underrättelseanalyti-
kern enheten och underrättelsedelen ligger sedan dess nere, men man pla-
nerar att återuppta den i framtiden, när enhetens verksamhet blivit mer 
etablerad. Sedan den 1 mars 2008 är också en kronoinspektör från Krono-
fogdemyndigheten knuten till enheten.

Brottsutbytesenheten deltar inte i samtliga förundersökningar vid EBM 
utan kopplas först in när en förundersökningsledare begär biträde. Det 
sker formellt genom att ärendet sammanfattas på en särskild blankett. 
Brottsutbytesenheten tar sedan ställning till begäran om biträde genom 
att bedöma framgångsfaktorer, brottsutbytets storlek, samhällsintresset 
och eventuella andra omständigheter. Om Brottsutbytesenheten anser att 
det finns skäl att biträda i ärendet arbetar de tillsammans med brottsut-
redarna och åklagaren. De delar som Brottsutbytesenheten kan bistå med 
är att kartlägga de ekonomiska flödena genom att till exempel granska 
bankkontoutdrag och misstänktas tillgångar och att beräkna hur mycket 
pengar den brottsliga verksamheten genererat. Brottsutbytesenheten kan 
också biträda med att spåra den misstänktes tillgångar och ”initiera och 
föra talan om kvarstad med sikte på att säkra verkställighet av ett fram-
tida beslut om förverkande” (EBM-handbok 2007:2, s. 2).

8 Bakgrunden baseras på Ekobrottsmyndighetens broschyr Brottsutbytesenheten, Brottsutbyte-
senhetens genomförandeplan, EBM-handbok 2007:2 och en intervju med enhetschefen, kam-
maråklagare Hans Ihrman, 070508.
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En	enhet	under	uppbyggnad
Brottsutbytesenhetens första år kan beskrivas som en ren uppbyggnads-
fas. Som nyss nämnts baseras konceptet på det norska Utbytesteamet, 
men även om det finns en genomförandeplan och en generell tanke om 
hur Brottsutbytesenheten ska arbeta har det under det första året saknats 
klara riktlinjer på detaljnivå. Förklaringen är att det tidigare inte har före-
kommit någon samordnad verksamhet i Sverige riktad mot brottsutbyte 
och därför råder brist på nationella erfarenheter att bygga vidare på. Följ-
den är att Brottsutbytesenheten inte har kunnat agera med full operativ 
kraft under det första året utan huvudmålet har varit att bygga upp enhe-
ten och få arbetet att fungera i de ärenden som enheten har gått in i.

     […] i och med att det här är ett område som Sverige inte har arbetat 
särskilt mycket med tidigare, för att uttrycka mig diplomatiskt, så har vi inget 
att jämföra med. Vi har inget jämförelsematerial eller några ramar alls så att vi 
vet att det här blir framgång och det här blir motgång, utan vi har vissa verktyg 
att jobba med och det finns juridiska verktyg som knappt är utnyttjade tidigare. 
Och det är ju vi satta att pröva hur det här fungerar i praktiken.
   Intervjuperson på Brottsutbytesenheten

Utvecklingsarbetet har haft en karaktär av en ”trial and error”-verksam-
het, där man fått pröva sig fram för att se vilka vägar som är framkomli-
ga. Följden är, som kommer att utvecklas senare, att Brottsutbytesenhetens 
verksamhet har uppfattats som oklar av en del åklagare. De hade förväntat 
sig att det redan skulle finnas utarbetade rutiner och väl fungerande arbets-
metoder när de har begärt biträde av Brottsutbytesenheten. En intervjuper-
son från Brottsutbytesenheten beskriver det första året på följande sätt:

Jag menar, vi har ju inte några färdiga mallar eller något färdigt koncept, att det 
här ska vi göra, det här ska vi erbjuda utan det får varje ärende utvisa. […] det 
har inte satt sig här heller, utan vi prövar oss fram, så jag kan tänka mig att det 
uppfattas som otydligt, men det är det även för oss.

Trögt	inflöde	av	ärenden
En annan faktor som påverkade arbetet det första året var det magra in-
flödet av ärenden. Åklagarna var mycket återhållsamma med att begära 
formellt biträde, det gjordes i mindre än tio fall. Detta ledde till att Brotts-
utbytesenheten i princip inte själv kunde göra en bedömning av vilka ären-
den som ansågs mest lämpliga att gå vidare med, utan i stället fick ta de 
fåtal ärenden som kom in. Detta var en stor nackdel, både ur effektivitets- 
och strategisynpunkt. Effektiviteten påverkades av att det inte gavs någon 
möjlighet att prioritera de ärenden där det fanns störst framgångspoten-
tial för att kunna komma åt utbyte av brott. Ur en strategisk synvinkel 
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kunde Brottutbytesenheten inte välja de ärenden som var mest intressanta 
från ett metodutvecklingsperspektiv.

Ett argument som en del åklagare anger till att biträde inte begärs är 
att pengarna ofta redan har försvunnit när EBM får in en brottsanmälan. 
Som regel är det Skatteverket eller konkursförvaltare som anmäler brotts-
misstankar till EBM och när väl en anmälan upprättas kan det ha gått en 
tid sedan brottet begicks. När pengar och egendom försvunnit bedöms det 
som praktiskt taget omöjligt att komma åt dem. 

Jag skulle vilja se en utvärdering av Brottsutbytesenheten först och se vad de 
egentligen kommer åt för jag uppfattar, i mina egna utredningar, att det i regel 
inte finns någonting att hämta. Pengarna är borta många gånger. Man kan se 
det i de utredningarna man har. […], att det inte ens går att se var de har tagit 
vägen när de har lämnat landet.
    Åklagare, EBM

Andra åklagare menar att det än så länge inte finns någon inarbetad ru-
tin hos åklagarna för att begära biträde. Risken är därför överhängande 
att de kommer på det för sent. Som nyss nämnts begär åklagare biträde 
genom att fylla i en särskild ansökningsblankett. Flera av de intervjuade 
åklagarna uttrycker ett stort motstånd till detta formulär, som anses vara 
för formellt, krångligt och omfatta alldeles för många frågor.

Dom hade något system där på Brottsutbytesenheten med någon blankett som 
man skulle fylla i för att formellt begära biträde och då blev jag lite trött. Det 
tror jag alla blir, för det ska inte vara på det sättet, vi ska inte hålla på och fylla 
i blanketter och jobba myndighetsinternt. Utan man pratar med någon och så 
ska man få hjälp, annars blir det som att byråkratin tar över. […] Hela vårt jobb 
består ju av små, små mikrohinder som tillsammans blir enormt stora. Men om 
man tittar på varje grej i sig spelar det ingen roll. Men om man ska fylla i pap-
per, ringa någon, fråga någon om varje liten grej, så leder det till otroliga besvär 
till slut. Man vill ju ha en enkel utredning där det finns så små hinder som möj-
ligt, man ska hela tiden bara jobba med sakfrågan. Alla byråkratiska hinder är 
av ondo. Sen kan jag förstå ur deras perspektiv, det är klart, att dom vill ju inte 
heller bli störda av ett samtal och så. Dom kanske vill ha lite struktur på det. Jag 
ska inte säga att det är jättefel, men det optimala vore naturligtvis att man slapp 
det här byråkratiska momentet.
    Åklagare, EBM

En annan förklaring som åklagarna uppger till att biträde begärs i ett för 
sent skede är att det inledningsvis i en förundersökning är svårt att veta om 
det finns några förutsättningar för att spåra och återföra vinning av brott. 
Åklagarna begär inte biträde eftersom de är tveksamma till om Brotts-
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utbytesenheten kommer att finna ärendet intressant, utan avvaktar. När 
åklagarna väl börjar få en bild av att det kan finnas utbyte av brott, och 
eventuellt begär biträde av Brottsutbytesenheten, har man många gånger 
kommit så långt att förundersökningen börjar närma sig sitt slut. I det ske-
det sitter misstänkta personer ofta redan häktade, och spaning och tele-
avlyssning är avslutade, vilket leder till att Brottsutbytesenheten har stora 
svårigheter att komma ikapp rent informationsmässigt. Om biträde be-
gärs först när förundersökningen är avslutad, är möjligheterna till infor-
mationsinsamling genom spaning och teleavlyssning helt stängda, efter-
som det då inte är möjligt att vidta förundersökningsåtgärder.

För att förutsättningarna att kunna komma åt pengar ska vara så goda 
som möjligt krävs, som tidigare nämnts, att insamling av information sker 
samtidigt som brottsutredningen pågår. Om Brottsutbytesenheten kan kom-
ma in redan när förundersökningen planeras kan de till exempel försäkra sig 
om att polisens spanare även noterar iakttagelser som är relevanta från ett 
”vinning av brott”-perspektiv. Till exempel genom att fotografera och do-
kumentera fast och lös egendom. Annars är risken stor att spanarna endast 
gör observationer som kan bekräfta brottsmisstankarna. För att Brottsut-
bytesenheten ska kunna utföra ett framgångsrikt arbete behövs bland annat 
information om äganderättsförhållanden och hur den misstänkte personen 
är knuten till olika verksamheter och egendom. Det allra bästa upplägget 
är om denna kartläggning är utförd innan ett eventuellt polistillslag sker, då 
det redan finns en grund för att säkra pengar och egendom. 

Biträde
De senare årens ökade fokus på brottsutbytet har lett till att många åkla-
gare upplever att en extra börda lagts på deras axlar, inte bara genom ar-
betsinsatser utöver det vanliga utan också till följd av insikten att de behö-
ver ny kunskap. En rimlig bedömning är därför att Brottsutbytesenheten 
borde kunna fungera som en avlastande resurs, och det är också den för-
hoppningen som många åklagare verkar ha.

[…] jag tror att det är bra om kunskapen är samlad så att det är lätt när man 
behöver den. För det är ofta så att om jag har 60 mål och det skulle till ett lite 
större tillslag, det är ju inte så att jag kan släppa de andra för det är ingen som 
tar dem. Utan då ska man sitta med de målen, man ska sitta med det man hål-
ler på med och så ska man dessutom försöka behärska regler som man vet om 
att de finns men som man inte har en susning om vad de innehåller i detalj. Då 
skulle det vara väldigt bra om det var någon som kan knytas in i en grupp då. 
Jag vet inte om de har tänkt det så i Brottsutbytesenheten eller hur de tänker 
lägga upp det, men det bästa vore om de bara kunde komma in och ta över en 
sådan bit då. 
    Åklagare, EBM
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För Brottsutbytesenheten handlar det emellertid om att hitta en balans 
mellan hur stor del av arbetet som ska läggas på den rent tillgångsinrik-
tade brottsbekämpningen och den regelrätta förundersökningen. Brotts-
utbytesenhetens uttalade uppdrag är givetvis brottsutbyte, men samtidigt 
får de tillgång till all information och en bättre överblick om de också tar 
på sig en konkret förundersökningsuppgift. 

Om man ser tillbaka på Brottsutbytesenhetens första år är det endast i 
undantagsfall som de har kommit in tidigt i förundersökningarna, vilket 
sannolikt har bidragit till svårigheterna att nå framgång och komma åt 
utbyte av brott.   

Om man tittar på det här året så blir det egentligen inte ett bra mått på hur 
det borde se ut, men hittills har det varit under väldigt olika tider i förunder-
sökningen. Allt ifrån på ett underrättelsestadium, då det inte är en förunder-
sökning än, […] tills att det är tillslag i övermorgon, eller att det kanske varit 
tillslag för några år sedan och utredningen på något sätt bara malt vidare och 
man retar sig på att det kan finnas pengar som är borta, och en utredning som 
egentligen har varit halvdöd kanske innan vi ens inrättades och sen gör man 
ett sista försök.
   Intervjuperson på Brottsutbytesenheten

I intervjuerna betonas att det finns behov av att utveckla rutiner som gör 
det lättare för åklagarna att i ett tidigt skede bedöma om det finns anled-
ning att begära biträde av Brottsutbytesenheten. Flera åklagare menar att 
en lösning kan vara att ärenden som på ett tidigt stadium uppfyller vissa 
grundläggande kriterier obligatoriskt skickas till Brottsutbytesenheten för 
bedömning. Om Brottsutbytesenheten därefter anser att ärendet är lämp-
ligt från ett brottsutbytesperspektiv uttrycker de ett önskemål om att vara 
med, och åklagaren får sedan avgöra om biträde ska sökas. I dag finns ett 
fåtal åklagare som obligatoriskt skickar projektplanen till Brottsutbyte-
senheten när de får in ett ärende, men det finns behov av ett mer struk-
turerat system. Dels för att det av resursskäl inte är möjligt att samtliga 
ärenden passerar Brottsutbytesenheten, dels för att få in en rutin om att 
det inte är den enskilde åklagarens bedömning som styr om ett ärende är 
lämpligt för att spåra och återföra utbyte av brott eller inte. 

Samtidigt som Brottsutbytesenhetens medarbetare gärna hade sett ett 
större inflöde av ärenden var resurserna under det första året begränsade. 
Som mest bestod enheten av fyra personer, vilket innebar att om det kom 
in ett stort ärende blev de upptagna med det i flera månader. Nu innebar 
de små resurserna knappast några större problem under det första året till 
följd av att åklagarna begärde biträde i liten utsträckning. Om inflödet 
av ärenden kommer att öka skulle, enligt en intervjuperson, ett alternativ 
kunna vara att Brottsutbytesenheten inriktar sitt operativa biträde på de 
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tunga resurskrävande fallen medan kamrarna själva tar hand om de mer 
enkla och vardagliga. 

Några intervjupersoner menar att Brottsutbytesenheten är alldeles för 
liten, men den dominerande uppfattningen är att det finns en fördel med 
att börja i liten skala för att kunna utvecklas och se vad arbetsuppgifterna 
kommer att bestå av och var tyngdpunkten bör ligga. Förståelsen för att 
det tar tid att utveckla den här typen av verksamhet är relativt stor.

De är som en startmotor. Det är så vi börjar, de har kört ett år. Vilka erfarenhe-
ter drar vi från det? I min värld är det bara en tidsfråga innan de här tankegång-
arna kommer att slå rot i alla myndigheter. Men utan startmotor funkar det inte 
så de är otroligt viktiga. Jag kan ju inte säga att ”det är för jäkligt att det bara 
är EBM och skattebrott”, för någonstans så måste vi börja. Men jag tror att det 
kommer att ge effekter så att det sprider sig, absolut. 
   Intervjuperson på Skatteverkets fiskala del

Man måste förstå att man måste ha tid på sig också. Det går inte att bygga upp 
en sådan här enhet på ett år. Det krävs två år, kanske tre år. Ekobrottsmyndig-
heten höll ju på i 10 år, och nu fungerar det bra. Så det är inte gjort på en hand-
vändning. Det gäller att bygga upp kontakterna mellan myndigheterna och så 
vidare. Det är en uppbyggnadsfas.
   Intervjuperson på Kronofogdemyndigheten

Organisationsstruktur
Brottsutbytesenheten är enbart inriktad på EBM:s egna ärenden. Det inne-
bär en klar begränsning, menar de flesta intervjupersonerna. Särskilt inter-
vjupersoner från polismyndigheter, men även en del allmänåklagare, ut-
trycker en stark önskan att kunna få stöd av en brottsutbytesenhet. Även 
om man inte har möjlighet att samarbeta i praktiska ärenden i dag före-
kommer däremot en hel del informella kontakter där man söker råd från 
Brottsutbytesenheten. Intresset för tillgångsinriktad brottsbekämpning är 
med andra ord stort även på den allmänna sidan. 

Det som intervjupersonerna frågar efter är en myndighetsöverskridan-
de brottsutbytesverksamhet som omfattar alla typer av brott med någon 
form av ekonomiskt utbyte. Det råder emellertid olika åsikter om hur en 
sådan verksamhet skulle vara sammansatt och var den skulle placeras rent 
organisatoriskt. I grund och botten verkar inte själva placeringen utgöra 
den viktigaste frågan utan det är att verksamheten ska ha mandat att täcka 
vinning från all brottslig verksamhet. Det finns emellertid ett fåtal inter-
vjupersoner som anser att den bästa lösningen är att ha separata brottsut-
bytesenheter för den allmänna sidan och för EBM, eftersom de menar att 
det är en fördel om enheten har specialistkunskaper på vissa brottstyper. 

Det finns olika åsikter även om den geografiska indelningen. De flesta 
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förespråkar en central brottsutbytesenhet, men det finns också en del in-
tervjupersoner som förespråkar regionala enheter. Denna åsikt är vanli-
gast hos de intervjupersoner som inte arbetar i Stockholmsregionen där 
Brottsutbytesenheten är stationerad. De menar att det geografiska avstån-
det kan innebära att till exempel Malmö och Göteborg begär biträde eller 
annan hjälp i mindre utsträckning än om det hade funnits en brottsutbyte-
senhet på den egna orten.

Finns de i huset på samma plats så är det ju enklare att gå upp och fråga om en 
sak. ”Hur är det med det här?” Bara man sätter sig och fikar och drar ett ärende 
typ en kvart och pratar med någon så får du ju oftast en lösning så att du går 
vidare. Och de som sitter där tillsammans har ju lättare att snabbt få ett svar: 
”jamen då ska du göra så här”, ”ja så har vi gjort i flera andra fall”. Den möj-
ligheten har ju inte vi på samma sätt som sitter utanför Stockholm.
    Åklagare, EBM

I intervjuerna framträder en bild av att själva placeringen av Brottsutbyte-
senheten har en inverkan på hur effektiv samverkan är mellan å ena sidan 
enheten och å andra sidan förundersökningsledare och utredare. Detta 
gäller inte bara rent geografiskt utan även hur Brottsutbytesenheten är 
placerad på EBM i Stockholm. Samarbete förutsätter ett löpande informa-
tionsutbyte, något som till exempel skattebrottsenheterna har löst genom 
att flytta ut handläggare till den kammare där det ärende som de arbetar 
med för tillfället finns. Brottsutbytesenheten gör inte det, vilket kan på-
verka informationsutbytet.

Du vet ju själv hur det är när man utbyter info med kollegor. Det är lättare att 
göra det med den som sitter vägg i vägg än någon som sitter på ett annat vå-
ningsplan.
   Intervjuperson på Brottsutbytesenheten 

Rent organisatoriskt är dessutom Brottutbytesenheten placerad under 
EBM:s stab, vilket sannolikt kan leda till att de betraktas som en renodlad 
stabsfunktion och inte som en operativ enhet.  

En annan aspekt som kommer fram i intervjuerna är att det faktum att 
Brottsutbytesenheten ingår i EBM, leder till att de blir geografiskt begrän-
sade till de regioner som EBM täcker. 

Brottsutbytesenhetens	två	roller
Den verksamhet som bedrevs på Brottsutbytesenheten under det första 
året kan beskrivas som bestående av två olika delar. Den ena omfattade en 
utbildande och rådgivande roll och den andra var en mer biträdande ope-
rativ funktion. Brottsutbytesenhetens chef uttryckte i en intervju att ambi-
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tionen från början egentligen var att tyngdpunkten av verksamheten skul-
le vara den biträdande operativa delen, men ganska snart insåg man att 
rättsväsendets behov av utbildning och rådgivning var stort när det gällde 
frågan om att spåra och återföra utbyte av brott. Följden blev att mer tid 
än beräknat gick åt till att förankra verksamheten i ett längre tidsperspek-
tiv, där man fick ta fram och sprida olika former av metodstöd. 

En rimlig slutsats vid analysen av Brottsutbytesenhetens verksamhet är 
att det kommer att finnas ett stort behov av den utbildande och rådgi-
vande rollen ännu en tid. Det första årets indelning i faser kommer sanno-
likt att bestå under några år framöver. Den första fasen handlar om att få 
enheten att hitta sin roll, utveckla effektiva arbetsmetoder, göra sig känd 
inom rättsväsendet och få polis och åklagare att tänka i banor av svarta 
och kriminella pengar. I den andra fasen, när enheten har blivit en mer in-
tegrerad del i rättsväsendet, är en naturlig utveckling att kärnverksamhe-
ten handlar om att biträda praktiskt och operativt i ärendena. 

Marknadsföring
Mycket tid har lagts ned på att genom uppsökande verksamhet sprida in-
formation om Brottsutbytesenheten. En stor del av de intervjupersoner 
som utgör Brottsutbytesenhetens målgrupp har uppfattat enheten som 
mycket aktiv när det har handlat om att ”göra reklam” för sin verksamhet 
och förmedla att de gärna biträder i utredningar. Vetskapen om Brotts-
utbytesenhetens existens är stor, både bland EBM:s åklagare och också 
bland intervjupersoner från andra myndigheter. Desto mindre är kunska-
pen om vad enheten mer i detalj kan bidra med. En majoritet av intervju-
personerna från EBM uttrycker en osäkerhet om hur ett biträde ska gå till 
väga rent praktiskt och i vilken utsträckning de kan använda sig av Brotts-
utbytesenheten. En intervjuperson uttrycker det på följande vis:

I och med att Brottsutbytesenheten har startat så gör de sig påminda, de finns 
där och de har något på nätet någon gång ibland. […] Det är viktigt att de på-
minner om att de finns. De kommer på möten ibland […] och berättade väldigt 
trevligt, informativt och nästan lockande om det här. […] Men jag fick fortfa-
rande inte svar på hur fanken det ska gå till. Frågan är om de vet eller om de har 
startat enheten för att man måste och sen får jobba fram och lösa saker efter 
hand.
    Ekonom på EBM

Ett fåtal åklagare har dessutom den felaktiga uppfattningen att biträde 
endast kan sökas när det handlar om ärenden med internationella kopp-
lingar eller att Brottsutbytesenhetens biträde skulle innebära ett delat för-
undersökningsledarskap. Det finns även en oro för att det kan uppstå en 
intressekonflikt mellan Brottsutbytesenhetens och förundersökningsleda-
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rens prioriteringar när enheten kommer in i ett ärende. Ett scenario som 
målas upp är att åklagaren, å ena sidan, har en prioriteringsordning i ären-
det som baseras på hur allvarligt brottet är och att Brottsutbytesenheten, å 
andra sidan, vill driva utredningen framåt i den del där förutsättningarna 
är störst att komma åt pengar. En del åklagare menar att det är problema-
tiskt om inriktningarna går isär på detta sätt.   

Det finns också åklagare som berättar att de begärt biträde men blivit 
lite besvikna eftersom de hade haft större förväntningar på Brottsutbytes-
enheten än vad som infriades. De anser att Brottsutbytesenheten fungerar 
mer som en utbildningsanstalt och inspirationskälla än en operativ ut-
redningsresurs. En åklagare som begärt biträde uttrycker till exempel att 
förhoppningen var att Brottsutbytesenheten skulle ha arbetat mer själv-
ständigt och tagit mer egna initiativ genom att själva leta i beslag och 
göra analyser. Enligt en intervjuperson på Brottsutbytesenheten hänger 
det emellertid ofta ihop med att en del åklagare sökt biträde för sent i 
ärendena.

[…] det finns någon sorts uppfattning kan jag tycka, att vi kommer med någon-
ting nytt, att vi har ett trollspö och svischar med. ”Svisch”, så har vi tagit alla 
tillgångar och brottsutbytet. Men vad det handlar om är ju fortfarande heder-
ligt brottsutredande arbete, det är det som vi måste syssla med och det tar tid. 
Så vi hade säkert kunnat göra mycket mer i de ärenden som vi har varit inne i 
om vi hade kallats in tidigare.
   Intervjuperson på Brottsutbytesenheten 
 

Även om kunskapen om vad Brottsutbytesenheten kan bidra med är nå-
got bristfällig på vissa plan visar intervjuerna att enheten och dess arbete 
med att föra ut ett budskap haft en positiv effekt för att få personer inom 
rättsväsendet att tänka mer i banor om att återföra vinning av brott. Fle-
ra intervjupersoner berättar att Brottsutbytesenheten, bland annat genom 
deras deltagande i seminarier, har varit en bidragande faktor till att deras 
ögon öppnats upp när det gäller dessa frågor. Den bild som förmedlas är 
att även om det inte är särskilt många som söker biträde av Brottsutbyte-
senheten har deras tankesätt smittat av sig i myndighetsvärlden. Personer 
inom rättsväsendet blir inspirerade och tar en del egna initiativ. En inter-
vjuperson på Skattebrottsenheten uttrycker följande om Brottsutbytesen-
heten:

Jag tror att deras uppgift egentligen är att folk ska få upp ögonen för det här. 
[…] Så det viktigaste är att få andra att förstå den här möjligheten. Och det gör 
de ju bra, de säljer sig jättebra med att få in det här tänket. Och det märker ju 
jag […] att det är givande på det sättet, för jag blandas in tidigare.
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Utbildning
Förutom ett aktivt deltagande i seminarier arrangerade Brottsutbytesen-
heten en tvådagarsutbildning under sitt första år. Utbildningen var främst 
avsedd för EBM:s egen personal, men även en del kursdeltagare från po-
lismyndigheter deltog. Flera av utbildningens föreläsare var dessutom från 
andra myndigheter.

Behovet av utbildning kring frågor om att återföra utbyte av brott är 
något som en stor del av de intervjuade myndighetspersonerna betonar. 
Många anser att det är lämpligt att Brottsutbytesenheten arrangerar dessa 
utbildningar, och de kunskapsbehov som lyfts fram är praktiska tillväga-
gångssätt, kännetecken på lämpliga ärenden och att bli bättre på att se möj-
ligheter i stället för hinder när det gäller detta område. I en del intervjuer 
betonas att det emellertid inte är tillräckligt med enstaka utbildningstill-
fällen, utan det finns ett behov av att ha regelbundna utbildningar för att 
upprätthålla kompetensen. En aspekt som tas upp i en av intervjuerna är 
att Brottsutbytesenhetens utbildning kostade pengar för deltagare från ex-
terna myndigheter. Det ansågs kunna leda till att myndighetspersoner som 
har behov av kunskap inte får det, eftersom det inte är säkert att arbetsgi-
varen bedömer att det finns ett tillräckligt budgetutrymme för kursen. 

Metodutveckling
Under sitt första år har Brottsutbytesenheten ägnat mycket tid åt att för-
söka skapa rutiner för hur man hittar pengar och hur man kan bevisa att 
de kommer från en specifik brottslig verksamhet. Bland annat har Brotts-
utbytesenheten utvecklat en checklista i form av ett kort över vilken typ 
av information som från ett brottsutbytesperspektiv är viktig att samla in 
vid spaning och husrannsakan. De har också tagit fram en handbok i att 
spåra och återföra utbyte av brott.9 Förhoppningen är att de metodstöd 
som utvecklats kommer att hjälpa den enskilde åklagaren, oavsett var han 
eller hon sitter, att lättare kunna bedöma om det till exempel handlar om 
ett brott med förväntat skadeståndskrav eller om det är ett brott där det 
kan finnas en form av utbyte.

Arbetet med handboken bemöts med mycket positiva reaktioner av in-
tervjupersonerna. Särskilt EBM:s åklagare uttrycker ett stort behov av 
metodstöd och handfast information. Nu när tankesättet att även inrikta 
sig på själva vinningen av brott har börjat sätta sig behövs anvisningar på 
hur man kan gå tillväga rent praktiskt. Frågan upplevs som problematisk 
av många åklagare, eftersom det finns flera olika aktörer som ska jaga 
pengar, och reglerna anses vara krångliga och svåra att tillämpa. Det som 
efterfrågas mest i intervjuerna är goda exempel i form av rättsfall.

9 Även Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm arbetar med att utveckla metod-
stöd för arbetet med att spåra och återföra utbyte av brott.
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Jag skulle vilja ha en djupare analys från brottsutbytesenheten med rättsfall. 
För problemet är att om du får en tjurig tingsrättsdomare som säger att ”det där 
går inte” så orkar du inte, i den arbetssituation du har, göra en djupare juridisk 
analys, då skulle man kanske vilja ha […] fyra avgöranden från Svea och Göta 
och Övre och Nedre som man nästan kan trycka ner i halsen på dom och visa 
att det visst går! Så en sån funktion skulle jag tycka var bra om de kunde serva 
med. Tänkta strategier när man bedriver förundersökning. Vilka brott vi kan 
använda.
     Åklagare, EBM

Ett problem är att det uppstår en ”moment 22-situation”. Åklagarna efter-
frågar vägledande rättsfall innan de på allvar börjat inrikta sig på att återfö-
ra utbyte av brott. Samtidigt är det endast ett fåtal åklagare som vågar driva 
denna fråga till sin spets, vilket leder till få avgöranden i domstolarna. Om 
åklagarna ska inrikta sig på utbytet vill de vara säkra på att det arbete som 
läggs ned kommer att ge resultat, eller i alla fall ha goda förutsättningar att 
lyckas. Något som följande intervjucitat är ett målande exempel på:

Vi har kanske gått på lite för många smällar med hänsyn till att det har varit 
för svårt att ta pengarna i slutändan. Man är ju rationell, alla människor är ra-
tionella. Du sitter inte och jobbar som ett svin om du vet att det ändå bara är 
bortkastad möda och om du inte kan motivera andra poliser eller andra utre-
dare att göra det. Då blir det lite som så att: ”Varför ska vi göra det?” Och det 
kan man ju förstå, att lägga ner en massa energi på saker som ändå kommer att 
misslyckas. Det är det jag menar med att det behövs en handbok eller manual 
med lyckade exempel. 
    Åklagare, EBM

Förutom skriftligt metodstöd betonar flera åklagare behovet av att ha en 
rådgivande funktion som man kan vända sig till för att bolla och diskutera 
olika idéer med. I intervjuerna förs fram att det är viktigt att det finns en 
smidig väg för att få konsultation eftersom det ofta är bråttom när det hand-
lar om pengar. Om man hittar pengar på ett konto är betänketiden begrän-
sad till följd av att det finns en risk att någon annars hinner tömma kontot. 
Här bedöms Brottsutbytesenheten spela en viktig roll och det är också något 
som de har förstått. En intervjuperson från Brottsutbytesenheten berättar.

Jag tror att det viktigaste är att det finns någon som kan avsätta tid och vara ett 
stöd, ge råd och agera som konsult. Själva hantverket att inge framställningen 
till domstol eller föra talan om det här i domstol, det klarar dom flesta. Det är 
inte riktigt det som krävs, utan det är när man är stressad och har en utredning 
och har mycket annat att tänka på. Att då kunna få svar på dom här frågorna 
och kunna bolla dom tidigt och inte behöva sitta och knäcka på det. För i valet 
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mellan [att komma åt brottsutbytet] och att få ihop ett åtal, så faller [brottsutby-
tet] bort, för den tiden finns inte riktigt för dom här frågorna. Och om man har 
startat en förundersökning så syftar ju den till att man ska kunna avsluta det, 
och då vågar man inte äventyra det genom att förvilla sig in på det här området. 
Då kan det vara en väldig tillgång att kunna diskutera det med en person som 
särskilt tittar på [brottsutbytet] och har särskild kompetens och erfarenhet.
   Intervjuperson på brottsutbytesenheten

Det tredje behovet av stöd från Brottsutbytesenheten som framgår av in-
tervjuerna handlar om administrativ hjälp. Åklagare menar att de behöver 
rutinbeskrivningar där det framgår vilka typer av blanketter som måste 
fyllas i för specifika åtgärder, hur de fylls i och var de ska skickas. Detta är 
en följd av att blanketterna ofta anses vara krångliga, och det är inte alltid 
som åklagarna anser sig ha tid att sätta sig in i frågorna. Brottsutbytesen-
heten har försökt tillgodose detta i handboken genom att ha med blanket-
ter med förslag på formuleringar.

Brottsutbytesenheten	som	kontaktskapande	yta
Arbetet med att spåra och återföra utbyte av brott förutsätter en väl fung-
erande samverkan mellan myndigheter. För att samarbetet ska löpa smi-
digt krävs att det finns etablerade och effektiva kontaktvägar, både na-
tionellt och internationellt. I intervjuerna efterfrågas både hjälp med att 
”hitta rätt” i myndighetsvärlden, men även en kunskap om vilka uppgifter 
som finns hos respektive myndighet, till exempel vilka fastighetsregister 
och försäkringsregister som finns utomlands. Det handlar alltså inte bara 
om att ha kontaktpersoner på myndigheter utan även om att få hjälp med 
att ställa rätt frågor.

En intervjuad åklagare förklarar att behovet av samverkan dessutom 
kommer att bli ännu större när lagstiftningen om utvidgat förverkande 
träder i kraft:

[…] det kommer också att ställa andra krav på oss, det kommer ju att ställa 
större krav på att utredningsorganisationen som ska utreda de här sakerna har 
snabba kontaktvägar mellan myndigheterna. Det är nästan en förutsättning 
att man blir duktig på att plocka in den här snabbinformationen, sånt som är 
offentligt eller sånt som vi faktiskt kan få in på grund av att vi bedriver den 
här förundersökningen. Och då kan man inte hålla på att ringa runt på Skat-
teverket i en vecka och undra vem man ska prata med. Det tror jag är en av ut-
maningarna egentligen och det har ju EBM med sin brottsutbytesenhet börjat 
med; att ha sådana kontaktpunkter som det kallas. Inte för att den personen 
ska ge dig svaret när du har en sådan utredning, utan du ska ha några specifika 
personer som guidar dig vidare.
    Åklagare, allmänna sidan
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 Som intervjupersonen i citatet ovan nämner har Brottsutbytesenheten 
etablerat ett nätverk av kontaktpunkter hos relevanta myndigheter. Kon-
taktpunkternas uppgift är att på ett smidigt sätt se till att rätt fråga når rätt 
person i organisationen. På så sätt fyller Brottsutbytesenheten funktionen 
att fungera som en kontaktskapande yta där åklagare och utredare kan få 
hjälp med att hitta snabba kontaktvägar till andra myndigheter. Brottsut-
bytesenheten har även hjälpt åklagare med framställningar om internatio-
nell rättshjälp.

Brottsutbytesenheten kan även vara en avlastande resurs i samordning-
en och kommunikationen med andra myndigheter. Ett målande exempel 
på hur detta kan fungera är en åklagare som berättar om ett tillfälle när 
kontanter påträffades hemma hos en person vid en husrannsakan. Åkla-
garen var lite osäker på vad han skulle göra och tog därför kontakt med 
Brottsutbytesenheten som omgående satte sig i förbindelse med andra 
myndigheter. Det dröjde sedan bara några minuter innan Kronofogde-
myndigheten ringde upp åklagaren och sa att personen var restförd för 
nästan samma belopp som påträffades.

När det gäller samverkan mellan Brottsutbytesenheten och de regio-
nala underrättelsecentrena finns ett samarbete med RUC i Stockholm. Det 
finns emellertid inget formellt samarbete mellan Brottsutbytesenheten och 
RUC Göteborg respektive RUC Malmö, även om sporadiska kontakter 
förekommer. En intervjuperson efterlyser ett förbättrat samarbete.

Hade den enheten haft lite större resurser, skulle jag gärna se att Brottsutbytes-
enheten, på samma sätt som Fipo, hade knutit en befattningshavare till oss, en 
annan till RUC Göteborg och en tredje till RUC Stockholm. Det hade kanske 
varit alldeles ypperligt att få en handläggare från Brottsutbytesenheten som inte 
satt med i RUC men som hade ett kontaktmannaskap mot oss. Det skulle nog 
kunna vara hur bra som helst. Det skulle kunna ge oss ytterligare en pusselbit i 
den här komplexa bilden.
    Intervjuperson på RUC Malmö

Resultat	i	fokus:	Brottsutbytesenheten
·  BU:s första år har präglats av att hitta sin roll och utveckla arbetsmeto-

der och samverkansformer. 

·  Sett över tid kan BU:s verksamhet betraktas som att bestå av två faser, 
där den första, som omfattar BU:s första år, handlar om att få enheten 
att hitta sin roll, utveckla effektiva arbetsmetoder, göra sig känd inom 
rättsväsendet och få polis och åklagare att i större utsträckning tänka i 
banor av svarta och kriminella pengar. I den andra fasen, när enheten 
har blivit en mer integrerad del i rättsväsendet, är en naturlig utveckling 
att kärnverksamheten kommer att bestå av att biträda praktiskt och 
operativt i ärenden.
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·  BU har lagt ned ett stort arbete på att sprida information om sin enhet. 
Vetskapen om BU:s existens är stor hos brottsbekämpande myndigheter 
och kontrollmyndigheter. Däremot brister kunskapen om vad de exakt 
kan bidra med. Medarbetare inom EBM uttrycker en osäkerhet om hur 
ett biträde ska gå till väga rent praktiskt och i vilken utsträckning de 
kan använda sig av BU.

·  Även om kunskapen om vad BU kan bidra med är något bristfällig på 
vissa plan har BU haft en positiv effekt för att få personer inom rättsvä-
sendet att tänka mer i banor av att återföra vinning av brott.

·  Det finns ett utbildningsbehov hos myndigheterna kring frågor om en 
tillgångsinriktad brottsbekämpning, exempelvis om skriftligt metod-
stöd, rådgivning och administrativa rutinbeskrivningar. Här anses BU 
fylla en viktig funktion.

·  Endast ett fåtal åklagare har begärt biträde av BU, vilket leder till att 
BU inte haft någon möjlighet att välja de ärenden som haft störst fram-
gångspotential och varit mest intressanta från ett metodutvecklingsper-
spektiv.

·  Åklagarna frågar efter vägledande rättsfall innan de på allvar börjar 
satsa på att återföra utbyte av brott, men eftersom endast ett fåtal åkla-
gare vågar driva denna fråga till sin spets är antalet praktiska exempel 
blygsamt.

·  Av de åklagare som begärt biträde av BU har några haft större förvänt-
ningar på vad BU ska kunna bidra med än vad som infriats. 

·  De förklaringar som åklagarna ger till varför de inte begär biträde är att 
pengarna ofta är borta när brottsanmälan kommer och att den blankett 
som ska fyllas i vid en ansökan om biträde anses vara för omständlig.

·  De förklaringar som åklagarna ger till varför biträde begärs för sent är 
att de inte har några inarbetade rutiner att begära biträde. Inlednings-
vis är det också svårt att veta om det finns några förutsättningar för att 
spåra och återföra utbyte av brott, menar flera intervjupersoner.

·  Under det första året är det bara i undantagsfall som BU har kommit 
in tidigt i förundersökningarna, vilket har försvårat möjligheterna att 
komma åt utbyte av brott.

·  Det finns ett behov av att utveckla rutiner som gör det lättare för åkla-
garna att i ett tidigt skede bedöma om det finns anledning att begära bi-
träde av BU.

·  Det är en fördel för BU att starta i liten skala för att kunna utvecklas och 
se vad arbetsuppgifterna kommer att bestå av och var tyngdpunkten 
kommer att ligga. 
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·  Beroende på hur framgångsrik BU kommer att bli kan det finns ett be-
hov av en myndighetsöverskridande verksamhet med inriktning på en 
tillgångsinriktad brottsbekämpning som täcker hela Sverige och alla ty-
per av brott med vinningsmotiv. 

Regionalt underrättelsecenter Västra Götaland
Bakgrund
Den 1 januari 2006 bildades ett lokalt underrättelsecenter i Göteborg. 
Snart utvidgades det till att omfatta hela Västra Götaland och bytte namn 
till Regionalt underrättelsecenter Västra Götaland, vanligen förkortat 
RUC. Det drivs nu i projektform under tre år för att därefter utvärderas. 

RUC Västra Götaland är det första regionala underrättelsecentret i Sve-
rige, men motsvarande har bildats även i Skåne och Stockholm. Rikskri-
minalpolisen arbetar dessutom med att bygga upp ett nationellt underät-
telsecenter (NUC). Även om de tre centrena i Sverige har många likheter 
skiljer de sig lite åt i myndighetssammansättningen. Försäkringskassan in-
går i RUC i Skåne och Stockholm, men inte i Göteborg.

Syftet med RUC är att genom myndighetssamverkan effektivisera un-
derrättelsearbetet i kampen mot den organiserade och den därmed sam-
manhängande ekonomiska brottsligheten. Det framgår inte uttryckligen 
i RUC:s målbeskrivning att de underrättelserapporter som verksamhe-
ten utmynnar i ska innehålla uppgifter relaterade till en tillgångsinriktad 
brottsbekämpning. Men sammansättningen av myndigheter, med ett tungt 
inslag av ekonomisk inriktning i vid mening, leder till att denna typ av in-
formation blir en naturlig del av underrättelsearbetet. 

RUC Västra Götaland består av en handläggargrupp och en styrgrupp. 
I handläggargruppen ingår representanter för EBM, Skatteverket (både 
Skattebrottsenheten och den fiskala sidan), Kronofogdemyndigheten, 
Polisen och Tullverket. Fipo sitter inte med i handläggargruppen perma-
nent men har en handläggare knuten dit som är på plats ungefär varannan 
vecka eller vid behov. Styrgruppen består av representanter för samma 
myndigheter som i handläggargruppen, men även Åklagarmyndigheten 
och Länsstyrelsen ingår. 

Ärendegången på RUC Västra Götaland är att styrgruppen väljer ut 
individer eller företeelser. Därefter ska handläggargruppen med hjälp av 
register och andra källor ta fram uppgifter om dem. Informationen sam-
manställs sedan i underrättelserapporter. När rapporten väl tagits fram 
lämnas den till styrgruppen, som avgör om det finns ett tillräckligt under-
lag för att det ska bli ett operativt ärende hos någon eller några av de sam-
verkande myndigheterna. 
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Handläggargruppen
Eftersom RUC helt och hållet bygger på myndighetssamverkan finns inte 
någon formell chef inom handläggargruppen, däremot har en av hand-
läggarna en samordningsfunktion. Det finns således inte någon operativ 
ledning till hands som kan fatta beslut i akuta frågor. I stället får handläg-
garna vända sig till respektive chef på hemmamyndigheten, som också sit-
ter med i styrgruppen. 

Styrgruppen sammanträder var tredje eller var fjärde vecka. En del in-
tervjupersoner tycker därför att det kan ta lite för lång tid att få fram ett 
beslut, särskilt vid händelsestyrda situationer. Mellan två styrgruppsmö-
ten kan det exempelvis inträffa något i ett ärende som kräver att man 
omgående byter tempo eller strategi. Det är i sådana lägen som det finns 
behov av en närvarande operativ ledning. Generellt sett anser emellertid 
intervjupersonerna att lösningen med ett kollektivt ledarskap i form av 
styrgruppen och en samordningsfunktion fungerar bra.     

Handläggarna i RUC är samgrupperade i en lokal med datauppkopp-
ling till respektive myndighets databaser. Under några bestämda dagar i 
veckan arbetar varje handläggare på RUC. Resterande arbetstid sker på 
hemmamyndigheten. Intervjuerna visar emellertid att denna fördelning 
inte alltid fungerar i praktiken: ibland krävs en högre närvaro på hem-
mamyndigheten och ibland på RUC. Handläggarna strävar dock efter att 
följa arbetsschemat på RUC för att underlätta samverkan. 

Intervjupersonerna från RUC upplever inte att sekretesslagstiftningen 
leder till några större problem i deras arbete. I RUC får alla samverkande 
myndigheter, med undantag av Skatteverkets fiskala del och Kronofogde-
myndigheten, delta i själva underrättelsearbetet. De två sistnämnda funge-
rar mer som informationslämnare. Den fiskala delen arbetar endast med 
det som handlar om beskattning, men förfogar över register som kan vara 
av intresse för underrättelseändamål. Med tillämpning av sekretesslagstift-
ningen lämnas därför vissa uppgifter ut till andra myndigheter i RUC. Till 
följd av att Kronofogdemyndigheten och den fiskala sidan av Skatteverket 
inte deltar i underrättelsearbetet tjänstgör deras representanter ett mindre 
antal dagar i veckan i RUC-samarbetet än de övriga handläggarna. 

Sekretesslagstiftningen är a och o i RUC-samverkan och representanter-
na har därför skaffat sig kunskap om var den egna myndighetens och de 
andra myndigheternas sekretessgränser går. Bland annat skapar det för-
ståelse för de olika handläggarnas förutsättningar att agera eftersom de 
arbetar inom det myndighetsområde som var och en företräder.

Det framgår tydligt av intervjuerna att kunskapen om sekretesslagstift-
ningen utgör nyckeln för ett framgångsrikt myndighetssamarbete i RUC. 
Handläggarna ger uttryck för att ju mer de tränger in i sekretesslagstift-
ningen och förstår den desto mindre hinder lägger den i vägen. En djupare 
förståelse av lagstiftningen leder till att handläggarna känner sig säkrare 
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och vågar tillämpa den fullt ut i stället för att välja en onödigt försiktig och 
defensiv hållning. Följande yttrande illustrerar: 

 
Det finns olika kulturer helt enkelt. […] Vill man ha hängslen och livrem så gör 
man alla saker rätt men man gör inte rätt saker. Så är det.
   Handläggare på RUC Västra Götaland

Den samlade erfarenheten är att sekretessprövningen underlättas om den 
som begär ut uppgifterna vet vilken typ av information det handlar om, 
varför den ska lämnas ut och vilka sekretessbrytande regler man stödjer 
sig på. Flera intervjupersoner berättar emellertid att även om kunskaps-
nivån om sekretesslagstiftningen är hög kan det vid vissa situationer vara 
oklart var gränserna för sekretesslagstiftningen ligger. Lägger man sig 
nära gränsen reduceras säkerhetsmarginalen och en oro för om man ligger 
på rätt sida eller inte kan uppstå. Till följd av denna osäkerhet efterfrågas 
ännu tydligare riktlinjer.

 
Det är egentligen inga problem att prata i klartextvarianter när det gäller de här 
riktigt svåra ärendena, för där ger ju sekretesslagen lite mer möjlighet. Det är 
dom här mellanlägena. Det finns ju alltid en gräns någonstans och i och med 
att den gränsen är så otydlig i sekretesslagen blir frågan var man ska lägga sig. 
I slutändan hamnar du ju alltid på gränsen och då får man sitta och våndas lite. 
Då får man göra en bedömning, det är ju en gummiparagraf. Den kan töjas näs-
tan hur som helst och det inverkar hämmande och det är väl tanken att det ska 
göra det också. Men ibland är det ett problem kan jag säga. Sen är det så bra så 
att allt som läggs in i databasen är det en sekretessprövning på innan.
  Handläggare på RUC Västra Götaland

Utöver kunskapen om sekretesslagstiftningen menar intervjupersoner-
na att det finns en hygglig samlad, generell kunskap om de samverkande 
myndigheternas organisation, uppgifter och kultur. En viss kunskapsoba-
lans finns dock eftersom handläggarna av naturliga skäl är inriktade på 
sitt eget myndighetsområde och kan mindre om de andra handläggarnas 
områden. Polisen, EBM och Tullverket påminner mest om varandra med-
an Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har en annan bakgrund och 
kultur. Skillnaderna märks när de arbetar fram ärenden. Dessa olikheter 
lyfts emellertid fram som en av RUC:s styrkor eftersom myndigheternas 
olika perspektiv och kompetens ger en bättre bredd i arbetet.   

Till följd av det kontinuerliga kunskapsutbytet beskrivs myndighets-
samverkan inom RUC som mycket utvecklande av de intervjuade hand-
läggarna. De tar till sig tankar och infallsvinklar från de andra myndighe-
terna. På så sätt kan arbetet i RUC beskrivas som en utvecklingsprocess 
där kunskapen om de andra myndigheterna hela tiden förbättras. Hand-
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läggarna anser emellertid att det fortfarande finns flera områden som de 
kan bli bättre på och ett av dessa är temat för denna rapport – det till-
gångsinriktade arbetet.

En tolkning som kan göras utifrån intervjuerna är att sammansättning-
en av olika myndigheter i RUC ställer stora krav på de enskilda individer-
na i handläggargruppen. I vissa myndigheter roterar deltagandet i RUC 
mellan två olika handläggare, medan andra enbart har tillsatt en viss per-
son som handläggare. Följden av det nära samarbetet blir att de enskilda 
personernas kompetens, egenskaper, kontaktnät och inställning blir av-
görande för hur framgångsrikt informationsutbytet blir mellan hemma-
myndigheten och RUC. Det är med andra ord av stor betydelse att ha rätt 
person på rätt plats.    

Styrgruppen
Som nyss nämnts är grundtanken att styrgruppen ska ta fram de ärenden 
som handläggargruppen ska arbeta med. Det finns dock ett utrymme för 
handläggargruppen att lämna underlag till styrgruppen för beslut om hu-
ruvida ett underrättelseprojekt ska inledas eller inte. Enligt intervjuerna är 
också handläggargruppens egeninitierade förslag det vanligaste sättet som 
ett ärende initieras på. Det kan vara ett tecken på att styrgruppens leda-
möter inte i tillräcklig utsträckning använder sina hemmamyndigheter för 
att ta fram information som kan generera projekt. Flera av de intervjuade 
styrgruppsmedlemmarna menar också att de behöver bli ännu bättre och 
tydligare i sina beställningar till handläggargruppen.

Jag tycker fortfarande att vi har en hel del i själva beställningsuppdraget att lära. 
Styrgruppen kan bli bättre på att göra beställningar. Vi bör kanske själva lära 
oss lite grann om vad vi har för möjligheter att attackera de här personerna, och 
vad det är vi själva vill veta från handläggargruppen. Ofta blir det kanske så att 
vi överlåter det åt dem, att själva ta reda på de uppgifterna. Ofta kan det bero 
på att handläggargruppen vet mer än vad vi vet vad det är för möjlighet man 
har. […] Så jag tycker vi i styrgruppen bör jobba mer med beställarrollen.  
   Styrgruppsmedlem, RUC

Även intervjupersoner från andra RUC än den i Västra Götaland tar upp 
denna aspekt och menar att det är viktigt att styrgruppen formulerar tydli-
ga mål och vet vad den vill få ut av verksamheten och inte bara låter hand-
läggargruppen jobba på och se vad det blir.  

Underrättelserapporten
När beställningen från styrgruppen, till exempel att en känd kriminell per-
sons aktiviteter ska kartläggas, har nått handläggargruppen inleder de ar-
betet med att ta fram en underrättelserapport. Första steget är att en hand-
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läggare utses till huvudansvarig för ärendet. Handläggaren samlar sedan 
in information från övriga myndigheter och gör en analys av materialet, 
med bistånd från de övriga handläggarna. Informationen består både av 
nyinhämtade underrättelser och en sammanställning av det material som 
respektive myndighet kan tänkas ha sen tidigare. Styrkan med rapporten 
är att alla myndigheternas information om ”objektet” sammanställs i en 
enda underrättelserapport i stället för att varje myndighet tar fram sin 
egen. På detta sätt skapas en helhetssyn.

Att ta fram en underrättelserapport kan ta allt från en månad till ett år. 
Med andra ord handlar det ofta om relativt stora ärenden som kräver en 
hel del resursinsatser. Ambitionen på RUC är att underrättelsemässigt nå 
så långt som möjligt i ärendena. De tilldelas inte heller ett nytt ärende in-
nan det tidigare är avslutat. Satsningen på kvalitet före kvantitet gör att 
det inte heller blir så många ärenden på RUC under ett år.

Intervjupersonerna inom RUC anser inte att de har för lite resurser. Na-
turligtvis skulle mer resurser generera fler ärenden, men det skulle också 
ställa krav på hemmamyndigheternas operativa förmåga och innebära att 
de också skulle behöva en resursförstärkning för att omvandla underrät-
telserapporter till faktisk brottsbekämpning.      

I arbetet med rapporten försöker handläggarna göra en bedömning av 
på vilket sätt det är möjligt att få ut bästa möjliga resultat av den insamla-
de informationen i ett senare operativt skede. Med andra ord handlar det 
inte enbart om att lagföra personer utan kan också innebära att man läg-
ger resurser på administrativa sanktioner.  I rapporten försöker man även 
rekommendera att åtgärderna utförs i viss ordning för att få ut maximal 
effekt. 

Övergången	från	RUC	till	operativt	arbete
När underrättelserapporten är skriven sker en dragning för styrgruppen 
som sedan diskuterar om ärendet ska gå vidare för operativa åtgärder, 
till någon eller några av de myndigheter som är representerade i styrgrup-
pen. 

Enligt intervjuerna är det övergången från RUC till operativt arbete på 
någon myndighet som är den största utmaningen i RUC-arbetet. I analy-
sen är det möjligt att identifiera två huvudsakliga faktorer vid själva över-
lämnandet av ärendet som påverkar hur framgångsrika de fortsatta åtgär-
derna blir. Dessa faktorer är:

·  underrättelserapportens kvalitet
·  de mottagande myndigheternas samverkan och tillgodogörande av rap-

portens innehåll.

Dessa faktorer kommer att beskrivas var för sig nedan.
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Underrättelserapportens	kvalitet
Underrättelsearbetet i RUC kan oftast bara komma till en viss nivå efter-
som det är beroende av de uppgifter som myndigheterna i en eller annan 
form har till sitt förfogande. När denna nivå är uppnådd är det ofta dags 
att låta ärendet gå vidare till en förundersökning i brottmål eller någon 
annan åtgärd på en myndighet. I vissa fall kan det behövas ytterligare un-
derrättelsearbete hos den mottagande myndigheten innan det blir någon 
åtgärd. 

Någonstans startar själva förundersökningsarbetet och det är därifrån som man 
bygger upp sitt förundersökningsärende. Och vi sitter ju inte med några fakta 
och facit. Visst, vi har faktauppgifter som ligger till grund för våra analyser, för 
våra slutsatser och hypoteser. När vi väl har kommit fram till en brottsmisstan-
ke bygger vi givetvis på fakta, men själva misstanken i sig eller slutsatsen som 
vi presenterar, den är ju inte fakta utan det är vad vi tror och det grundar vi på 
dom här olika uppgifterna. Men det är därifrån som förundersökningen sen ska 
ta fram och säkra bevis, att så är det, eller tvärtom, komma fram till att så är det 
inte, och avskriva det då. Så vi kan ju egentligen bara gå in och peka på att den 
här personen och det här företaget misstänker vi håller på med penningtvätt 
och gör det för den där personens räkning. Sen är det upp till förundersökning-
en att starta upp en utredning och se om det stämmer eller inte.
  Handläggare på RUC Västra Götaland

Under RUC:s två första år har det, enligt intervjuerna, förekommit att en 
del rapporter har lämnat RUC för tidigt och att den mottagande myndig-
heten ansett att rapporterna inte haft tillräckligt med substans för att man 
ska kunna ta över eller göra en operativ åtgärd av det. RUC har försökt 
lösa detta genom att behålla ärendena längre och låta operativ personal 
kvalitetsgranska rapporterna innan de går vidare.

Då tycker jag att vi har kommit en bit på vägen, för då slipper vi det här svåra 
överlämnandet när mottagarna bara tar emot en massa material och ingen rik-
tigt förstår vad det handlar om. Det är lätt att man hamnar i det läget. En un-
derrättelseanalytiker tänker inte alltid som en utredare gör. Underrättelseana-
lytikern ser intressanta kopplingar, men utredaren ser bara faktiska kopplingar. 
Och det finns en väldigt stor skillnad här. En åklagare vill ha fakta och veta vad 
som är problemet. En underrättelseanalytiker ser intressanta problem, möjliga 
problem, och det är en viss skillnad i tänkandet. Men jag tycker att vi är på god 
väg.
   Styrgruppsmedlem, RUC 

Innan ett ärende lämnar RUC är strävan att det ska innehålla uppgifter av 
sådan art att de är så nära förutsättningarna att inleda en förundersökning 



82

eller annan åtgärd som möjligt. Förutsättningarna för en myndighet att 
lyckas operativt med ett ärende bedöms vara störst om misstankarna är 
starka när ärendet överlämnas. Intervjupersoner berättar att erfarenheten 
från RUC:s första tid är att det blir bäst operativt resultat när man i ett 
ärende fokuserar på en eller ett par personer för att kunna presentera star-
ka misstankar och vad de består av, i stället för att kartlägga stora grupper 
av personer.    

Myndigheternas	samverkan	och	tillgodogörande	av	rapportens	innehåll
Förutom underrättelserapportens kvalitet är de mottagande myndigheter-
nas samverkan och hur man tillgodogör rapportens innehåll viktiga fak-
torer för att ett ärende ska bli framgångsrikt. Även om det finns flera ex-
empel på resultatrika ärenden under RUC:s två första år visar intervjuerna 
att det fortfarande går att förbättra överlämnandet till den operativa fasen 
ytterligare. Intervjupersoner, både inom handläggargruppen och styrgrup-
pen, anser att det behövs en mer långsiktig och genomtänkt planering vid 
övergången från RUC till operativ fas. En aspekt som lyfts fram är att det 
är viktigt att ett ärende med tillhörande åtgärdsförslag landar rätt hos de 
mottagande myndigheterna, det vill säga hos engagerade och intresserade 
medarbetare som i det operativa arbetet tar tillvara den information som 
finns i rapporterna. 

När ett ärende lämnar RUC och går över i en operativ fas är det me-
ningen att RUC ska släppa det helt, det vill säga att handläggarna inte ska 
glida med ärendet in i myndigheternas fortsatta arbete. Hittills har det 
emellertid inte varit på det sättet, enligt intervjupersonerna, utan det är 
relativt vanligt att handläggare till viss del fortfarande är engagerade i ett 
ärende och ”följer med” det in i det operativa skedet, i alla fall i den första 
överlämningsfasen. Det anses vara svårt att avgöra när ”man ska kliva av 
tåget”.

Det som kan vara lite problematiskt är att vi gör en väldigt bred utredning här 
i vår grupp och sen skriver vi ner det viktigaste i en analys, en rapport. Men det 
finns ju en hel del överskottsinformation i huvudet så det blir gärna så att man 
som utredare får leva med i utredningen ett tag, den klistrar fast. Man kan inte 
bara skicka över den för då händer kanske ingenting. Man får vara med och 
kolla så att de har begripit allting. Och det är ganska naturligt eftersom vi kan-
ske är dom som är mest insatta många gånger.
  Handläggare på RUC Västra Götaland

I intervjuerna betonas även att det är viktigt att det finns utrymme i de 
olika myndigheternas verksamhetsplanering för de ärenden som kommer 
från RUC och därmed tillräckliga resurser för att driva ärendet. Det räck-
er emellertid inte med en verksamhetsplanering inom myndigheten efter-
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som många av de ärenden som kommer från RUC också kräver en myn-
dighetssamverkan i det operativa skedet.

Men där är problemet också den här samstämmigheten. Även om en myndighet 
har möjlighet just nu så kan det vara svårt för en annan myndighet att agera 
samtidigt. Det har med pågående verksamhet att göra och den belastningen 
man har då. Jag ser att man skulle behöva få till en mer långsiktig planering på 
något sätt. Att man är förberedd om tre månader eller något sånt att lägga tid 
på ett visst ärende och kan göra det lite mer gemensamt. Det är ju det som är 
tanken med det här, att vi ska kunna samverka samtidigt mot en gruppering. 
Det är den stora styrkan, att alla har möjligheter att få fram sin information 
från respektive myndighet, det är då vi får helhetsbilden som visar vad vi egent-
ligen sitter på tillsammans. Underrättelsemässigt så går det ju, alltså att samla 
in informationen. Men att sen jobba operativt är den svåra biten och det ser jag 
som utmaningen för vår samverkan, att kunna utveckla det operativa samar-
betet.
  Handläggare på RUC Västra Götaland

En rimlig tolkning av intervjuerna är att det finns en risk att graden av 
myndighetssamverkan minskar när ett ärende går vidare från RUC. Ären-
det riskerar att fastna på en myndighet eller brytas ned i mindre ärenden 
som hamnar på enskilda myndigheter. Det finns således behov av att bli 
bättre på att omsätta underrättelsehanteringen till en myndighetsgemen-
sam operativ verksamhet. Intervjuerna ger en bild av att dörrarna mellan 
myndigheterna inte är lika öppna i den operativa fasen eftersom kontakt-
vägarna inte är lika givna som de är inom RUC.

En lösning som dyker upp i flera intervjuer är att man borde ha myndig-
hetsgemensamma insatsteam som tar ärendet när det lämnar RUC och går 
in i ett operativt skede. I dag finns myndighetsgemensamma aktionsgrup-
per som används i vissa fall, men det som efterfrågas är en mer regelmässig 
användning av någon form av operativa samverkansgrupper. 

Resultat	i	fokus:	Regionalt	underrättelsecenter	Västra	Götaland
·  Generellt sett fungerar det kollektiva ledarskapet i form av en samord-

ningsfunktion och en styrgrupp bra men i vissa situationer behövs en 
operativ ledning som alltid finns till hands för akuta frågor.

·  En djup kunskap hos handläggarna om deras egen och övriga myndig-
heters sekretessgränser utgör nyckeln till ett lyckat myndighetssamar-
bete i RUC. Det leder till att handläggaren vågar utnyttja lagstiftningen 
mer offensivt i stället för att välja en onödigt försiktig och defensiv håll-
ning. Det finns emellertid behov av ännu tydligare riktlinjer om hur se-
kretesslagstiftningen ska tolkas.
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·  Handläggarna anser att myndighetssamverkan i RUC är mycket ut-
vecklande. Ett område som de emellertid kan bli ännu bättre på är till-
gångsinriktat arbete.

·  Sammansättningen av olika myndigheter i RUC ställer stora krav på de 
enskilda individerna i handläggargruppen. Följden av det nära samar-
betet blir att de enskilda personernas kompetens, egenskaper, kontakt-
nät och inställning blir avgörande för hur framgångsrikt informations-
utbytet blir mellan hemmamyndigheten och RUC. Det är med andra 
ord av stor betydelse med rätt person på rätt plats.

·  Det finns ett behov av att styrgruppen blir ännu bättre och tydligare i 
sina beställningar till handläggargruppen så att handläggargruppen har 
tydliga formulerade mål att arbeta efter.

·  RUC har satsat på kvalitet i stället för kvantitet vilket leder till att det 
inte blir så många ärenden på RUC under ett år. Intervjupersonerna 
anser inte att de har för lite resurser. Naturligtvis skulle mer resurser 
generera fler ärenden, men det skulle också ställa krav på hemmamyn-
dighetens operativa förmåga och innebära att de också skulle behöva en 
resursförstärkning  för att omvandla underrättelserapporterna till fak-
tisk brottsbekämpning.

·  Den största utmaningen i RUC-arbetet är övergången från RUC till 
operativt arbete på någon myndighet. Det är viktigt att rapporten inte 
lämnar RUC för tidigt. Strävan är att rapporten ska innehålla uppgifter 
av sådan art att de är så nära förutsättningarna för att inleda en förun-
dersökning som möjligt.

·  Bäst operativt resultat erhålls när RUC fokuserar på en eller ett par per-
soner för att kunna presentera misstankar och vad de består av, i stället 
för att kartlägga stora grupper av personer.

·  Det behövs en mer långsiktig och genomtänkt planering vid övergången 
från RUC till operativ fas. Det är viktigt att det finns utrymme i de oli-
ka myndigheternas verksamhetsplanering för de ärenden som kommer 
från RUC och därmed tillräckliga resurser för att driva ärendet.

·  Det finns en risk att graden av myndighetssamverkan minskar när ett 
ärende går vidare från RUC. Ärendet riskerar att fastna på en myndig-
het eller brytas ner i mindre ärenden som hamnar på enskilda myndig-
heter. Det finns således ett behov av att bli bättre på att omsätta under-
rättelsehanteringen till en myndighetsgemensam operativ verksamhet. 
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Kriminell anpassning
Tidigare	forskning:	Kriminell	anpassning
Som nämnts i inledningen vilar idén om tillgångsinriktad brottsbekämp-
ning bland annat på uppfattningen att motivationen för att begå brott 
minskar om det blir svårare att tjäna pengar på kriminell verksamhet sam-
tidigt som det blir svårare att finansiera ny brottslighet. 

Det finns emellertid forskare som problematiserar detta och menar att 
dessa antaganden kan vara korrekta om den kriminella aktören har som 
syfte att fortsätta sin kriminella karriär. Det finns emellertid en risk att 
gärningspersonen i stället försöker täcka upp sina förluster genom att 
begå nya brott om tillgångarna gått förlorade genom tillgångsinriktad 
brottsbekämpning. Om dessutom syftet med den brottsliga verksamheten 
är att investera pengarna i en legal verksamhet och dra sig tillbaka kan en 
tillgångsinriktad brottsbekämpning knappast anses vara en brottsreduce-
rande taktik. Den kriminelle aktören måste begå fler brott för att få ihop 
ett tillräckligt kapital (Naylor, 1999; Nelen, 2004). Man bör heller inte 
bortse från det faktum att ytterligare ett argument för en tillgångsinriktad 
brottsbekämpning är att samhället inte kan tillåta att någon gör en vinst 
genom kriminella aktiviteter (Gallant, 2005; Naylor, 1999).    

En viktig aspekt när man diskuterar effekten av en tillgångsinriktad 
brottsbekämpning på kriminaliteten är att forskning visar att kriminella 
nätverk både är mycket flexibla till sin karaktär (Brå, 2005:11; Carlsson, 
2003; Johansen, 1996; Paoli, 2002; Schiray, 2001) och relativt snabba på 
att anpassa sig till följd av förändrade marknadsmönster och nya myndig-
hetsstrategier (Brå, 2005:11; Brå 2007:4; Brå, 2007:7; Levi, 2006). Det 
innebär att kriminella aktörer knappast kommer att sitta och titta på när 
myndigheterna försöker komma åt deras tillgångar, utan de kommer san-
nolikt att göra sitt bästa för att anpassa sig och dölja sina pengar (Bell, 
2000). Dessutom brukar det ta flera år innan lagstiftning träder i kraft och 
ännu längre tid för att få genomslag i praktiken, vilket ger de kriminella 
gott om tid att formulera motstrategier (Nelen, 2004). 

Ett annat problem är att nya brottsbekämpande strategier ofta får ett 
stort massmedialt utrymme eftersom politiker ofta är angelägna om att 
visa handlingskraft mot den organiserade brottsligheten. Resultatet blir 
att överraskningseffekten för de kriminella uteblir (Nelen, 2004). Anpass-
ning innebär å andra sidan ofta ökade utgifter för de kriminella. Det är en 
brottsförebyggande effekt som inte ska underskattas. Om myndigheterna 
blir bättre på att följa penningströmmarna kan det till exempel uppstå ett 
större behov av penningtvätt, vilket leder till ökade omkostnader för de 
kriminella aktörerna (Brå 2007:4).  
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Resultat:	Kriminell	anpassning
En bedömning som är möjlig att göra utifrån intervjuerna är att den gäng-
se bilden av att kriminella alltid ligger steget före myndigheterna och ut-
vecklar innovativa arbetsmetoder inte riktigt stämmer. Däremot är de kri-
minella mycket följsamma och anpassar sig snabbt till nya förhållanden. 
Om det sker en förändring i lagstiftning eller av polisens metoder anpassar 
man snabbt sitt beteende. På samma sätt som den tidigare forskningen be-
skrev, är det dessutom ett problem att det tar lång tid för ny lagstiftning att 
träda i kraft och få genomslag, vilket leder till att en del kriminella redan 
har anpassat sig när den börjar tillämpas.

Flera av intervjupersonerna beskriver den kriminella anpassningen i 
schacktermer – när myndigheterna gör ett drag gör de kriminella ett mot-
drag. Denna ständiga anpassning leder till att myndigheterna aldrig kan 
slappna av och stagnera i sitt arbetssätt, utan måste vara vaksamma på 
förändringar hos de kriminella entreprenörerna. En rimlig bedömning 
är att ju mer myndigheterna inriktar sig på en tillgångsinriktad brottsbe-
kämpning desto mer kommer de kriminella att lägga om sina verksam-
hetsmönster. 

Metoder som, enligt intervjupersonerna, används av de kriminella i dag 
för att dölja ekonomiska transaktioner är målvakter (personer rekryte-
rade för att agera styrelsemedlemmar i företag eller för att öppna konton) 
och smurfar eller gångare (personer rekryterade för att sätta in, växla eller 
ta ut pengar). Personer med dessa funktioner har liten kunskap om själva 
verksamheten och det lilla de vet berättar de sällan för myndigheterna. 
Om man håller fast vid schackmetaforer kan dessa aktörer beskrivas som 
bönder som offras för viktigare pjäser. 

En annan metod som intervjupersonerna nämner är att många krimi-
nella ser till att de inte äger någonting, i syfte att försvåra för myndighe-
terna att komma åt deras tillgångar. Det kan göras genom att en stor del av 
brottsutbytet konsumeras, något som är vanligt vid narkotikabrottslighet 
(jfr Brå, 2007:4; Brå, 2007:7; Junninen, 2006). En extensiv konsumtion 
och vidlyftiga levnadsvanor leder dock till att de kriminella exponerar sig, 
vilket kan väcka uppmärksamhet, särskilt om de inte har någon redovisad 
inkomst. En metod som en del kriminella använder sig av för att lösa detta 
problem är att leva förhållandevis diskret och återhållsamt i Sverige för att 
sedan åka på en eller flera längre utlandssemestrar då de spenderar desto 
mer pengar (jfr Brå, 2007:4).        

Ett annat sätt att inte äga något är att skriva över sina tillgångar på 
andra, vanligtvis familjemedlemmar eller nära vänner (jfr Brå, 2007:4; 
van Duyne m.fl., 2003). En del kriminella personer leasar eller köper bi-
lar på avbetalning (med äganderättsförbehåll) i stället för att köpa dem 
genom kontantköp eller lån, vilket gör det svårt för myndigheterna att 
komma åt egendomen.
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Ytterligare ett vanligt förfarande, särskilt vid de brottstyper som genere-
rar stora brottsutbyten, är att pengar placeras eller investeras utomlands. 
Själva utlandstransaktionen kan dessutom utföras i flera olika led med oli-
ka finansinstitut och länder inblandade i syfte att försvåra för myndighe-
terna. Intervjuerna förmedlar emellertid en bild av att själva spårningen av 
pengarna och behovet av internationell rättshjälp inte är ett oövervinnligt 
hinder, utan det problematiska är själva tidsaspekten. De kriminella har i 
princip alltid ett tidsmässigt försprång, och en kartläggning av det ekono-
miska flödet är tidskrävande. Detta ställer krav på ett tålmodigt utredande 
vilket det inte alltid finns tid till i en förundersökning.    

En motstrategi som de kriminella ibland försöker använda och som re-
dan har tagits upp i den tidigare resultatredovisningen är otillåten påver-
kan mot myndighetspersoner. Den kommer därför inte att utvecklas här.

Vad kan då myndigheterna göra för att vara förberedda för en kriminell 
anpassning när en tillgångsinriktad brottsbekämpning börjar tillämpas i 
större skala? Något som betonas i en del intervjuer är att det naturligtvis 
är viktigt med en god grundkunskap i tillgångsinriktad brottsbekämpning, 
men att det samtidigt är viktigt med en väl genomtänkt strategi vid varje 
enskilt fall för att ha så goda förutsättningar som möjligt för att komma åt 
tillgångar. Det kan till exempel handla om att bestämma sig för vilka bo-
lag i en härva som man ska rikta in sig på eller försöka förutse nästa steg 
i ett pågående brottsupplägg. Sådana strategier kräver ett snabbare infor-
mationsflöde mellan myndigheter. 

En annan strategi, som är särskilt viktig när kriminella har skrivit över 
tillgångar på andra, är att anteckna och dokumentera alla uppgifter om 
hur tillgångar används. Polisen kan exempelvis genom skuggning ”natta” 
personer för att se var de egentligen bor. Något som kan tyda på att de 
äger en bostad som formellt är skriven på någon annan. Ett sådant förfa-
rande kan till exempel underlätta för Kronofogdemyndigheten att mäta ut 
egendom även om den är registrerad på andra personer. 



88

Del 2. Selektion genom  
ärendeprocessen
I rapportens första del presenterades olika hinder och möjligheter för en 
tillgångsinriktad brottsbekämpning. I del två används det resultatet, till-
sammans med teorier om organisationer och diskretion, för att beskriva 
vad som sker och inte sker i olika led i ärendeprocessen – från att ett ären-
de initieras till att en fällande dom avkunnas (se figur 5).

Selektion är en oundviklig företeelse på grund av att det är omöjligt att 
upptäcka och utreda alla brott som sker. De brottsliga gärningar som lag-
förs och därmed synliggörs, är enbart en del av den totala brottsligheten 
(Korsell, 2003). Vilken kontroll som sätts in bestämmer ofta vilka brott 
som upptäcks. Brotten måste sedan anmälas och bli ärenden hos polis och 
åklagare. Sedan görs vanligtvis ett urval av vilka ärenden som priorite-
ras framför andra. Denna process kan äga rum på både ett medvetet och 
omedvetet plan. Vilka ärenden som hanteras kan därför ses som ett resul-
tat av selektion, där det generellt sett finns en rad faktorer som påverkar 
vilka urval och prioriteringar som sker och görs. Det är viktigt att identi-
fiera och förklara dessa faktorer, som ofta i det tysta och som i praktiken 
styr vilka brott som hanteras av myndigheterna. Av den anledningen är 
det angeläget att från ett selektionsperspektiv studera hur myndigheter 
och företag arbetar med tillgångsinriktad brottsbekämpning. 

Teorier om diskretion för resonemang om hur individer agerar och tar 
beslut i den löpande verksamheten medan organisationsteorier fokuse-
rar på själva organisationerna och hur verksamheten fungerar. De två ut-
gångspunkterna tillsammans förklarar hur selektion kan yttra sig (jfr Kor-
sell, 2003).

Det finns ett flertal definitioner av diskretion. Sammanfattningsvis kan 
begreppet beskrivas som en valmöjlighet att på egen hand bestämma om 
och vilken handling eller beslut som ska genomföras, mot bakgrund av 
egna bedömningar, rådande omständigheter och inom ramen för sitt tjäns-
teutövande.

Modellen i figur 5 illustrerar processen där ärenden går från en fas till en 
annan. En framgångsrik tillgångsinriktad brottsbekämpning är beroende 
av hur aktörerna väljer sina handlingar i beslutskedjan. Under ärendets 
gång passerar ärendet olika beslutsfattare och myndigheter som genom 
sina handlingar påverkar utfallet för det tillgångsinriktade arbetet, om det 
går vidare i rättskedjan eller inte. Det som sker i varje fas presenteras ned-
an i kronologisk ordning enligt modellen.
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Figur 5. Selektion genom ärendeprocessen.

Underrättelseflöde
Underrättelsearbete syftar till att hämta in och bearbeta information, som 
sedan förs vidare till en myndighet som använder de underrättelserna för 
ett specifikt syfte. Underrättelseflöden kan komma från olika kanaler: in-
formatörsverksamhet, spaning, tips och rapporteringsansvar10. Dessa ger 
i ett tidigt skede goda förutsättningar att ta del av information som rör 
pengar och egendom som senare i kedjan kan utmynna i ett tillgångsinrik-
tat arbete.

Informatörsverksamhet
En viktig del i myndigheternas underrättelsearbete är att inhämta infor-
mation från informatörer i den kriminella världen. Denna arbetsuppgift 
leds av hanterare, det vill säga poliser utbildade i källdrivning, som ansva-
rar för kontakter med informatörer. Dessa kan delge uppgifter om exem-
pelvis brott och gärningspersoner, som kan vara nödvändiga för myndig-
heters utredningsarbete. 

10 En stor del av underrättelsearbetet baseras även på information från öppna källor, men den 
aspekten kommer inte att fördjupas vid denna genomgång.
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Identifierad selektion vid informatörsverksamhet
Om hanteraren – som mottagare av information från informatörer – stäl-
ler frågor som rör pengar och egendom ökar möjligheterna för ett till-
gångsinriktat arbete senare i ärendekedjan. En tänkbar anledning till att 
hanteraren inte efterfrågar information om tillgångar är avsaknaden av 
klara rutiner kring tillgångsinriktad brottsbekämpning. Konsekvensen 
blir att hanteraren inte tänker i banor av pengar och egendom och därför 
inte ställer några tillgångsrelaterade frågor. Följden blir att sådan informa-
tion inte kommer till myndigheters kännedom, vilket leder till att möjlig-
heterna för en tillgångsinriktad brottsbekämpning försvåras.

I de fall hanteraren ställer frågor relaterade till pengar och egendom är 
det sannolikt ett resultat av hanterarens eget intresse att driva ett sådant 
arbete. Flera intervjupersoner nämnde vikten av det egna intresset som ett 
viktigt incitament för att arbeta tillgångsinriktat. 

Tidigare forskning visar att aktörer som tar initiativ eller fattar olika 
avgöranden tidigt i ett ärende är en mycket viktig länk i en ärendekedja 
eftersom deras beslut kan påverka hur ärendet hanteras senare i proces-
sen (Bell, 1992; Lempert, 1992; Hawkins, 2002; Abrahamsson och An-
dersen, 2000). Aktörens egen uppfattning om vad som bör prioriteras kan 
påverka senare beslut och således styra selektionen av ärenden (Lempert, 
1992; Brown, 1988; Hawkins, 1984; Melin, 1996). Konsekvensen blir att 
ärendets alternativa riktningar ”ramas in” för den person som ska fatta ett 
beslut därefter (Lempert, 1992; Schneider, 1992; Hawkins, 1984).

Från ett tillgångsinriktat perspektiv innebär det att enskilda tjänstemäns 
intresse kan vara den avgörande faktorn för om ett ärende kommer att 
omfatta tillgångsinriktad brottsbekämpning eller inte. Om information 
om pengar och egendom samlas in redan vid informatörsverksamheten 
ökar möjligheten att få relevant information om tillgångar. Informationen 
kan sedan levereras till en annan myndighet för vidare bearbetning.

Spaning
En annan del av underrättelseinhämtningen består av spaning. Genom 
spaning ges en möjlighet att identifiera tillgångar som sedan kan doku-
menteras genom att man fotograferar, filmar eller antecknar. Ett sätt att 
dokumentera tillgångar är att notera var en person har sin fasta anknyt-
ning, det vill säga var personen bor och parkerar sin bil, jämför vad som 
tidigare sagts om ”nattning”. Man kan också titta efter lös egendom och 
vem som faktiskt disponerar den, som användning av båt, vem som är 
ägare och var den är placerad, samt var personen har sin inkomstkälla. 
Andra tillgångar som kan dokumenteras är exempelvis värdepapper, skul-
der, kontokort etc. Syftet med dokumentationen är att ett ägarskap ska 
kunna styrkas vid ett senare skede även om tillgångarna är skrivna på nå-
gon annan.
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Identifierad selektion vid spaning
Bristande erfarenhet är en av anledningarna till att information om till-
gångar inte alltid samlas in vid spaning. Undersökningen visar att till-
gångsinriktad brottsbekämpning är ett nytt arbetssätt som ännu inte 
har fått fäste i de dagliga rutinerna. Den traditionella föreställningen om 
brottsbekämpning som består av att enbart se till brott och gärningsper-
soner präglar flertalet tjänstemän. Detta färgar i sin tur av sig på det till-
gångsinriktade arbetet, som får låg prioritet. En annan möjlig förklaring 
är oklara riktlinjer och direktiv från ledning. Om inte information om till-
gångar dokumenteras vid spaning ökar risken för att en fortsatt utredning 
enbart fokuserar själva brottet.

Tips
Underrättelseinformation kan även komma till myndigheters kännedom 
via tips. Det kan vara tips från allmänheten, det vill säga privatpersoner 
som vet någonting som kan vara av intresse för de utredande myndighe-
terna. Tips med relevant information kan även komma från andra myn-
digheter.

Identifierad selektion vid tips
När ett tips kommer in från en privatperson eller myndighet om att det 
kan finnas pengar och egendom att spåra, är det av betydelse att tipsmot-
tagaren ställer relevanta följdfrågor för att ge möjlighet att senare använ-
da informationen i tillgångsinriktat syfte. En tänkbar anledning till att 
mottagarna av tipset inte alltid gör detta kan vara att de inte anser att till-
gångsinriktad brottsbekämpning är lika viktigt som att lagföra gärnings-
personer. Intervjuerna visar att det finns ett starkare engagemang att ta itu 
med brotten än att gå på pengar och egendom. Det finns med andra ord en 
risk att tips om tillgångar inte prioriteras eftersom det inte anses vara en 
huvudsaklig uppgift. Tips som hanteras på det sättet försvårar för infor-
mation om tillgångar att komma med i vidare utredning i rättskedjan.

Rapporteringsansvar
Den sista formen av underrättelseinformation levereras från privata ak-
törer som har rapporteringsskyldighet enligt penningtvättslagen. Det kan 
exempelvis vara banker, växlingsföretag eller mäklare. Dessa privata ak-
törer är skyldiga att rapportera misstänkta penningtvättstransaktioner till 
Fipo som sedan tar ställning till materialet. 

Identifierad selektion vid rapporteringsansvar
Som beskrevs i avsnittet Privata aktörer är incitamenten för företag att 
rapportera misstänkt penningtvätt, bortsett från ett allmänt rättsmedve-
tande, generellt sett låga. Det finns emellertid tre övergripande incitament 
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för banker och växlingskontor till att arbeta aktivt med penningtvättsfrå-
gor. Det första är att företagen inte vill riskera sitt anseende och förknippas 
med penningtvätt och oseriös verksamhet. Det andra är att penningtvätt 
är integrerat i företagets reguljära, och högt prioriterade, säkerhetsarbete. 
Det tredje incitamentet är en kombination av ett allmänt rättsmedvetande 
och en vilja att följa lagen för att inte riskera att utsättas för sanktioner. 
Företagen driver emellertid en vinstdrivande verksamhet, vilket leder till 
att man tillämpar lagstiftningen på ett så kostnadseffektivt sätt som möj-
ligt, till exempel genom att släppa igenom en misstänkt transaktion om 
kunden identifierar sig och rapportera till Fipo i efterhand.

Utöver företagens incitament till att rapportera misstänkt penningtvätt 
är även den enskilde handläggaren relevant från ett selektionsperspektiv. 
Det är de enskilda handläggarna som har det tunga ansvaret att avgöra 
om en kund är misstänkt för penningtvätt eller inte. Bedömningen sker 
ofta genom en riskklassificering av kunder utifrån deras konton, transak-
tioner, beteenden och var de befinner sig geografiskt. De som kategoriseras 
som högriskkunder observeras i större utsträckning från penningtvätts-
synpunkt, än de som klassas som lågriskkunder. Bedömningen av om en 
kund är misstänkt eller ej anses vara svårt, eftersom de flesta uppträder 
som vanliga ”affärsmän”. 

Forskning visar att kategorisering av människor (Angelöw och Jons-
son, 2000; Brown, 1988; Sainsbury, 1992; Grosman, 1975; Handler, 
1992; Lipsky, 1980) och av händelser (Hawkins, 1984; Sudnow, 1965; 
Lloyd-Bostock, 1992; Lipsky, 1980; Schneider, 1992; Antoinette, 1994; 
Salaman, 1980b) är vägledande vid beslut och handlingar. I penningtvätts-
hänseende innebär detta att om inte riskklassificeringarna innehåller rätt 
kriterier finns en överhängande risk för att den enskilde handläggaren gör 
felaktiga bedömningar. Stereotypa kategoriseringar av människor gör 
också att kontrollsystemen kan ”rundas” av gärningspersoner genom att 
visa upp en proper och solid fasad.

En annan faktor som har en negativ inverkan på rapporteringsbenägen-
heten är konkurrenssituationen mot andra aktörer. Företag som efterlever 
rapporteringskravet är oroliga över att förlora kunder till mindre nogräk-
nade konkurrenter. Ytterligare en faktor är att kontrollen och tillsynen av 
rapporteringsskyldigheten beskrivs som närmast obefintlig. Avsaknaden 
av kontroll bedöms ha en direkt negativ effekt på incitamenten för att rap-
portera.

Selektion på dessa grunder medför att misstänkta transaktioner inte 
kommer till Fipos kännedom och därför inte kan utredas vidare.

Övergripande	slutsatser:	Underrättelseflöde
Om information om pengar och egendom samlas in redan på underrät-
telsenivån bedöms förutsättningarna öka för framgångsrika tillgångsin-
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riktade åtgärder senare i ärendekedjan. Motsatsvis kan bristfällig inhämt-
ning om pengar och tillgångar i underrättelseskedet medföra att någon 
tillgångsinriktad brottsbekämpning aldrig kommer till stånd. 

Enskilda tjänstemäns ambition och engagemang för ett tillgångsinrik-
tat arbete bedöms vara av avgörande betydelse för att relevanta uppgifter 
samlas in. Det finns följaktligen ett behov av tydligare riktlinjer och direk-
tiv angående det tillgångsinriktade arbetet. 

På penningtvättsområdet behövs en effektivare tillsyn och kontroll av 
rapporteringsskyldiga aktörer inom den privata sektorn.

Myndighetskontakter
Information från andra myndigheter kan leda till att man inleder en un-
derrättelseinhämtning, att ett ärende initieras eller att en förundersökning 
inleds. Vilken omsorg som läggs ned i myndighetskontakter har betydelse 
för om och hur ett tillgångsinriktat arbete kommer att ske i resten av rätts-
kedjan. Avgörande faktorer är hur samarbetet ser ut mellan myndigheter, 
om det är formellt eller informellt, samt sekretesslagstiftningen. 

Identifierad	selektion	vid	myndighetssamarbete
Ett väl fungerande samarbete med andra myndigheter är av stor vikt för 
en framgångsrik tillgångsinriktad brottsbekämpning. Andra myndighe-
ters arbetssätt och kunskaper kan dels öppna ögonen för nya vägar i sö-
kandet efter tillgångar, dels vara till hjälp vid sådana processer. Ett skäl till 
att man väljer att samarbeta med andra myndigheter är att det tillgångs-
inriktade arbetet förenklas. Genom att andra myndigheter kan bidra med 
sina arbetsmetoder och komplettera med den kunskap som inte finns i den 
egna myndigheten, skapas bättre förutsättningar att ta tillbaka illegalt åt-
komna pengar och egendom. 

Från undersökningen vet vi att poliser och åklagare upplever Skattever-
ket som en viktig samarbetspartner. När Skatteverket genomför revisioner 
och upptäcker brott som begåtts i ett bolag, blir en naturlig följd att en 
brottsanmälan förs vidare i rättskedjan i form av att en förundersökning 
inleds. Samarbetet kan även gå åt motsatt riktning – att brottsbekämpare 
överlämnar det tillgångsinriktade arbetet till Skatteverket – som i sin tur 
genomför betalningssäkringar. 

Som tidigare togs upp är okunskap om vad andra myndigheter kan hjäl-
pa till med i tillgångsinriktat arbete en anledning till att man inte väljer att 
samarbeta med andra myndigheter. En annan aspekt är att myndigheter 
arbetar på olika sätt utifrån olika tidsperspektiv. Vissa myndigheter arbe-
tar mer långsiktigt och tålmodigt, medan andra tar snabba beslut inom det 
minutoperativa området. Det kan medföra att olika kulturer kolliderar i 
samarbetet. För exempelvis poliser kan det vara svårt att tänka tillgångs-
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inriktat när de är ute på fältet och ska gripa någon för narkotikabrott, 
vilket kan få till följd att Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten inte 
kontaktas även om de har ett ekonomiskt intresse i ärendet. Resultatet av 
att inte samarbeta med andra myndigheter blir att den egna myndigheten 
inte utvecklar en struktur för att hitta de alternativa vägar som finns för 
att komma åt pengar och annan egendom. Ett samarbete hänger snarare 
på lösa trådar, där slumpen många gånger avgör om det blir ett samver-
kansärende eller inte. Det i sin tur försvårar en framgångsrik tillgångsin-
riktad brottsbekämpning.

Identifierad	selektion	vid	formella	och	informella	kontakter
Samarbete kan underlättas genom personliga kontakter i andra myndighe-
ter, till exempel för att få hjälp att hitta rätt inom myndigheten, få svar på 
frågor eller få ta del av information som rör pengar och egendom. Att bara 
lyfta telefonluren och ringa någon man redan känner ses som en mycket 
smidigare väg än att till exempel behöva ringa genom en myndighets växel 
eller att skriva formella brev. Myndighetssamverkan som bygger på infor-
mella kontakter vilar dock på bräcklig grund. Om en sådan kontakt plöts-
ligt upphör riskerar samarbetet att haverera.

Det finns emellertid en risk för att myndighetskontakter som baseras 
på mer formella förhållanden kan leda till att samverkan undviks om det 
upplevs som tidskrävande och krångligt. Anledningen uppges vara den 
tröghet som den formella vägen kan innebära. En sådan selektion sker 
rimligtvis vid formella kontakter som inte är avsedda för samarbete i en 
tillgångsinriktad brottsbekämpning. En lösning kan vara att utse särskilda 
kontaktpersoner för denna samverkan. En nyligen genomförd utvärdering 
av samverkan mellan Försäkringskassan, Polismyndigheten och Åklagar-
myndigheten visar att särskilt utsedda personer i respektive myndighet är 
en framgångsmetod för samarbete (Brå 2008:6).

Identifierad	selektion	relaterad	till	sekretesslagstiftningen
Hur samarbete och kontakter med andra myndigheter ser ut beror även 
på hur sekretesslagstiftningen hanteras (jfr Alvesalo, 2003). Intervjuerna 
förmedlar en bild av en generell osäkerhet om vad sekretessreglerna tillå-
ter inom ramen för myndighetssamverkan. Denna osäkerhet verkar här-
stamma från det som flera intervjupersoner förmedlar: en generell kun-
skapsbrist. Det ger upphov till tolkningsproblem och rädsla att dela med 
sig av information i ett myndighetssamarbete. Detta stöds även av tidigare 
forskning som menar att kommentaren ”lagen hindrar mig/oss från att 
göra si eller så” (Danermark, 2000; s. 43) är relativt vanlig i samverkans-
processer, trots att det många gånger finns en juridisk grund för informa-
tionsutbyte.
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När tjänstemän väljer att inte samarbeta med andra myndigheter på 
grund av osäkerhet inför sekretesslagen, minskar naturligtvis möjligheten 
för utbyte av information som rör pengar och egendom.

När det gäller de intervjupersoner som inte anser att sekretessregler-
na utgör något hinder för myndighetssamverkan ligger förklaringen i att 
de besitter en större kunskap om lagstiftningens möjligheter och begräns-
ningar. I det här sammanhanget hänvisar flera tjänstemän till generalklau-
sulen i sekretesslagen som i många fall möjliggör ett myndighetssamar-
bete. De betraktar sannolikt inte sekretessen som ett hinder utan vågar 
pröva sig fram och är inte rädda för att bli nekade uppgifter från en an-
nan myndighet. Genom att inte låta sekretessreglerna utgöra ett onödigt 
hinder utan i stället försöka samarbeta med andra myndigheter i den mån 
som sekretesslagen medger utbyte av uppgifter, ökar förutsättningarna för 
ett tillgångsinriktat arbete senare i rättskedjan.

Övergripande	slutsatser:	Myndighetskontakter
Personliga kontakter inom myndighetsvärlden leder ofta till en snabbare 
och effektivare myndighetssamverkan. Formella kontaktvägar är stabila-
re, men kan upplevas som tidsödande och krångliga, särskilt när det gäl-
ler tillgångsinriktat arbete. En lösning är att myndigheterna utser formella 
kontaktpersoner för tillgångsinriktade frågor.

En ökad kunskap om sekretesslagstiftningen ger förutsättningar för att 
utnyttja de samverkansmöjligheter som faktiskt finns, till sin fulla poten-
tial.

Ärendet initieras
Som beskrivits ovan kan både underrättelseflöde och myndighetskontak-
ter leda till att ett ärende initieras. Men ett ärende kan även påbörjas ge-
nom en anmälan, en upptäckt, som en biprodukt eller target. Biprodukt 
innebär att ett nytt ärende initieras som ett resultat från information som 
uppkommit under en utredning eller förundersökning. Target är ett upp-
satt mål som brottsbekämpare riktar in sig på och prioriterar. Ett exempel 
på target är Alcatrazlistan, som är en nationell lista över de hundra mest 
aktiva kriminella personerna i Sverige, som uppges vara verksamma inom 
den organiserade brottsligheten.

Identifierad	selektion	vid	ärendets	initiering
Hur pass tillgångsinriktat ett ärende som initieras genom anmälan, upp-
täckt eller biprodukt blir, beror till stor del på i vilken utsträckning det 
finns information om pengar och egendom. Förutsättningarna för att 
ärendet ska leda till ett tillgångsinriktat arbete ökar när det finns en sådan 
information redan från början. 
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Även om det finns relevant information om pengar och egendom hänger 
det tillgångsinriktade arbetets omfattning till syvende och sist på handläg-
garens eget intresse, inställning och kunskap. Från resultatredovisningen 
vet vi att en beslutfattares eget intresse och inställning till att driva ett till-
gångsinriktat arbete till stor del är avgörande för hur ärendet hanteras 
senare i processen. Intresset härrör möjligtvis från inställningen till till-
gångsinriktad brottsbekämpning. De flesta intervjupersoner betonar att 
brottsutredning och lagföring av gärningspersoner är viktigare än brotts-
utbytet. Men även okunskap om hur ett tillgångsinriktat arbete bedrivs 
kan medföra att ärendet, då det initieras inte får en inriktning på pengar 
och egendom. Kunskapen hos brottsbekämpare har visat sig vara bristfäl-
lig och kan ligga till grund för att man undviker tillgångsinriktad brottsbe-
kämpning vilket också stöds av forskning som visar att diskretionära be-
slut är vanliga när något upplevs som svårt (Barak, 2003). Man undviker 
helt enkelt det som upplevs som krångligt. En sådan selektion vid ärendets 
initiering medför små förutsättningar för att det ska bli ett tillgångsinrik-
tat arbete senare i rättskedjan. 

Det är rimligt att anta att ärenden som initieras genom target har störst 
möjlighet att få en inriktning på tillgångar. Target upprättas för att det är 
en prioriterad målgrupp att bekämpa, och som en naturlig följd av det 
kartläggs aktiviteter för att identifiera vilka ingångar som finns för att 
kunna komma åt dessa brottslingar. Ett praktiskt exempel är RUC som tar 
fram underrättelserapporter med utgångspunkt i target, till exempel från 
Alcatrazlistan. RUC:s sammansättning av flera myndigheter medför att 
ekonomiska aspekter blir en naturlig del av kartläggningen. 

Övergripande	slutsatser:	Ärendets	initiering
Graden av information om pengar och egendom vid ett ärendes initiering 
avgör förutsättningarna för ett tillgångsinriktat arbete. Det förutsätts ock-
så att informationen når en handläggare som är engagerad och intresserad 
och tar vara på uppgifterna inom ramen för en tillgångsinriktad brottsbe-
kämpning. 

En rimlig bedömning är att det finns störst förutsättningar för ett till-
gångsinriktat arbete för de ärenden som är initierade genom target.

Förundersökning
När ett ärende initieras och det finns brottsmisstankar som kräver vidare 
utredning inleds en förundersökning. Huruvida en förundersökning kom-
mer att inkludera ett tillgångsinriktat arbete eller inte beror dels på åkla-
garen, dels på ärendets karaktär.
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Åklagare
Åklagare är förundersökningsledare och har i rollen som beslutsfattare att 
avgöra vilka utredningar som ska drivas vidare eller inte. Det innebär att 
åklagaren bestämmer om en förundersökning ska inledas eller inte, om 
en förundersökning ska läggas ned samt efter slutförd förundersökning 
beslutar om åtal ska väckas eller inte. Åklagaren har under förundersök-
ningar utredare till sin hjälp. Utredarna kan vara poliser, tulltjänstemän 
eller ekonomer och tillhör vanligtvis den eller de polis-, eller tullmyndig-
heter som undersökningen berörs av. Åklagaren leder således förunder-
sökningens utredare och har det slutliga bestämmandet om hur förunder-
sökningen ska drivas. 

Identifierad selektion hos åklagare
I intervjuerna kan man identifiera fyra grundläggande faktorer som påver-
kar om en åklagare väljer att inrikta sig på tillgångar i en förundersökning 
eller inte:

·  lagstiftning
·  traditioner och rutiner
·  tid och kunskap
·  inställning.

Lagstiftning
Åklagare upplever att beviskravet är mycket högt för att kunna återföra 
utbyte av brott. Ett annat problem som lyfts fram är brottet penninghäleri, 
där det finns stora svårigheter att knyta pengar, egendom och transaktio-
ner till ett specifikt förbrott, vilket penninghäleri förutsätter. Undersök-
ningen visar också att åklagare kan avstå från att arbeta tillgångsinriktat 
i förundersökningar med anledning av svårigheter med bevisningen (jfr 
Hawkins, 1984). Det beror dels på ovana att arbeta med den delen av 
lagstiftningen, dels på osäkerhet över att ro ärendet i land (jfr Hawkins, 
2002; Hawkins, 1984). Fokus hamnar i stället på själva brottet för att det 
är enklare att hantera, och en eventuell utredning om tillgångar kan över-
låtas till Skattverket för åtgärd. Förundersökningar inriktas då enbart på 
själva brottet och de tillgångsinriktade frågorna ingår inte i utredningen.

Åklagare som inte låter beviskravet hindra förundersökningar från att 
få en inriktning på pengar och egendom anser sannolikt inte att beviskra-
vet lägger hinder i vägen. En tänkbar förklaring till det kan vara ett större 
intresse för tillgånginriktat arbete, som kanske naturligt växt fram i takt 
med ökade erfarenhet av en sådan inriktning i olika utredningar. Det ökar 
förutsättningarna för att förundersökningar styrs in på pengar och egen-
dom som senare i rättskedjan kan förverkas.
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Traditioner och rutiner
I intervjuerna framkom att en vanlig uppfattning hos polis och åklagare 
är att en tillgångsinriktad brottsbekämpning inte betraktas som en hu-
vudsaklig uppgift för myndigheterna. Man anser inte heller att det finns 
några tydliga riktlinjer eller skriftliga policydokument om tillgångsinrik-
tad brottsbekämpning. Detta är relevant från ett selektionsperspektiv då 
forskning visar att en avsaknad av policy medför att arbetet blir otydligt. 
Det kan medföra att beslut tas utifrån personliga bedömningar (Atkins 
och Pogrebin, 1982). En välformulerad och tydlig policy innebär att det 
blir svårare för tjänstemän att ta diskretionära beslut (Brown, 1988). Men 
även om det finns policier och riktlinjer med särskilda syften, är det inte 
en garanti för att tjänstemän agerar i enlighet med dem (Hawkins, 2002; 
Brown, 1988; Grosman, 1975). Samtidigt kan det vara svårt, i en verk-
samhet, att utforma en tydlig policy som täcker upp alla olika situationer 
som kan uppstå (Cranston, 1979).

Vår undersökning visar att detta tar sig uttryck genom att det tillgångs-
inriktade arbetet får en sekundär prioritering i förundersökningar, medan 
den traditionella brottsbekämpningen – lagföring av gärningspersoner – 
hanteras i större utsträckning (jfr Feldman, 1992; Manning, 1992). En bi-
dragande faktor är att det varken förekommer några krav eller någon re-
sultatuppföljning i form av statistik för tillgångsinriktat arbete (jfr Davis, 
1975; Hawkins, 2002; Bayley, 1994; Salaman, 1980a). 

Att finna pengar och egendom i samband med brottsutredningar ses 
mer som en bonus, som kan vara nödvändig för att stärka bevisningen av 
själva brottet. Resultatet visade även att åklagare inom EBM traditionellt 
ofta nöjer sig med det tillgångsinriktade arbetet när Skatteverket rycker 
in och betalningssäkrar. En rimlig följd blir därför att ytterligare pengar 
och egendom, som skulle kunna säkras genom förverkande och kvarstad 
– genom exempelvis biträde från Brottsutbytesenheten - faller bort i för-
undersökningar. 

Tid och kunskap
En annan anledning till att en del åklagare inte arbetar tillgångsinriktat 
i förundersökningar är att de inte upplever sig ha tid med det. Det råder 
tidspress under förundersökningar, och ytterligare utredningsresurser som 
ett tillgångsinriktat arbete ofta kräver, medför att det blir en svårpriori-
terad fråga, inte minst under press att producera så många ärenden som 
möjligt som ska leda till åtal. Dessutom är många åklagare överbelasta-
de med ärenden vilket medför ett passivt förhållningssätt till arbetet med 
pengar och egendom, som rimligtvis även smittar av sig på andra berörda 
utredare i förundersökningen (jfr Brown, 1988; Davis, 1975; Goldstein, 
1982; Granér, 2004; Hawkins, 2002;  Korsell, 2003; Manning, 2004).
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Tidigare forskning visar emellertid att även om det finns tillräckligt med 
resurser, kan den egna organisationen påverka medarbetare att selektera 
ut ärenden (Goldstein, 1982). Mot bakgrund av vår studie skulle det kun-
na innebära att resursbristen i viss utsträckning medför att brottsutbytes-
frågan prioriteras bort, men att det inte finns någon garanti för att dessa 
uppgifter skulle prioriteras i större utsträckning även om mer resurser till-
sattes. Ärenden som betraktas som komplicerade riskerar alltid att selek-
teras bort (Lipsky, 1980; Korsell, 2003).

En annan faktor som medför att förundersökningar inte inriktas på till-
gångar är att kunskapen om ett sådant arbete generellt sett är låg. En an-
ledning är att det inte finns så mycket tidigare erfarenhet på området. Som 
beskrevs i avsnittet Brottsbekämpande myndigheter frågar många åklaga-
re efter väldokumenterade positiva erfarenheter av vilka juridiska verktyg 
som kan användas för tillgångsinriktad brottsbekämpning innan de själva 
tänker börja tillämpa dem. Det är inte särskilt många åklagare som anser 
sig ha tid eller motivation att försöka sig på ett tillgångsinriktat arbete om 
de inte är säkra på att det kommer att fungera (jfr Bayley, 1994; Lloyd-Bo-
stock, 1992). Dessutom visar tidigare forskning att ärenden som inte har 
lett till önskad effekt trots en gedigen insats kan påverka en organisation i 
kommande beslut. Det kan anses onödigt att spendera resurser på liknan-
de ärenden i framtiden (Grosman, 1975). 

Inställningen
Åklagarens egen inställning till tillgångsinriktad brottsbekämpning är av-
görande för om en förundersökning även inriktas på pengar och egendom, 
i de fall som det är möjligt. Anledningar till att åklagare väljer att uteläm-
na ett spår om tillgångar i förundersökningar kan vara att de saknar in-
tresse och vilja för det, att de inte anser sig ha tillräckliga resurser och att 
verktygen upplevs som tandlösa. 

Resultatet ger en bild av att de åklagare som arbetar tillgångsinriktat i 
förundersökningar har mer intresse och ambition att driva arbete som rör 
pengar och egendom än andra. Flera av dessa åklagare har dessutom en 
större erfarenhet av tillgångsinriktat arbete till följd av sitt intresse. Dessa 
åklagare är viktiga för att den tillgångsinriktade brottsbekämpningen ska 
få större spridning och bli ett ryggmärgsbeteende hos aktörer i rättsväsen-
det i stort. Dessa engagerade åklagare har dessutom en viktig roll i att dri-
va framgångsrika tillgångsinriktade mål. På det sättet får övriga åklagare 
de vägledande rättsfall som de frågar efter.

Ärendets	karaktär
I förundersökningar är ärendets karaktär av betydelse för om ett tillgångs-
inriktat arbete kommer att initieras eller inte senare i rättskedjan. Nedan 
beskrivs den selektion som identifierats.
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Identifierad selektion relaterat till ärendets karaktär
En generell uppfattning hos tjänstemän är att tillgångsinriktat arbete är 
svårt. I vissa fall bedömer man att det inte finns pengar eller egendom att 
förverka och i andra fall bedöms pengarna och egendomen, av olika skäl, 
som oåtkomliga. När det gäller skattebrott och de fall där det finns pengar 
att komma åt är ofta Skatteverket inblandat och utför betalningssäkring-
ar. Som tidigare nämndes anser många åklagare att detta är en tillräcklig 
insats i den tillgångsinriktade brottsbekämpningen. 

Undersökningen visar även att vissa tjänstemän inom brottsbekämpan-
de myndigheter och myndigheter med kontrollfunktioner oroas över den 
ökade hotbild som en tillgångsinriktad brottsbekämpning upplevs leda 
till. Att inrikta sig på tillgångar, det som utgör själva drivkraften för kri-
minella att begå brott, medför en rädsla för att utsättas för otillåten på-
verkan.

Ärenden där tillgångsinriktning tillämpas är vanligtvis sådana som be-
döms vara av en större karaktär. Med det menas ärenden som omfattar ett 
relativt större värde av pengar och egendom. De prioriteras för tillgångs-
inriktad utredning i högre grad än mindre ärenden. Av resultatet går inte 
att utläsa var gränsen för detta värde går. Det som i huvudsak menas är att 
när värdet av pengar och egendom är större upplevs det som mer angelä-
get att ta itu med. Detta går i linje med tidigare forskning som visar att det 
är vanligt att ärenden kategoriseras som ”bra” eller ”dåliga” vilket anses 
underlätta behandlingen av ärenden (Emerson och Paley, 1992; Hawkins, 
2002).

Övergripande	slutsatser:	Förundersökning
Orsaker till att en del åklagare väljer bort en tillgångsinriktad brottsbe-
kämpning är ärendets karaktär, ett traditionellt tankesätt, bristande in-
tresse och engagemang, okunskap om lagstiftningen samt tids- och resurs-
brist. De åklagare som har ett engagemang och intresse och följaktligen 
driver ett tillgångsinriktat arbete bedöms spela en viktig roll när det gäller 
att förankra den tillgångsinriktade brottsbekämpningen i rättsväsendet.

Åtal och dom
När förundersökningen är avslutad avgör åklagaren om det finns tillräck-
liga bevis för att väcka åtal, det vill säga om det ska bli en rättegång. I 
stämningsansökan beskriver åklagaren vilket brott som den misstänkte 
påstås ha begått och den bevisning som stöder åtalet. Under rättegången 
lägger åklagaren fram en sakframställan, som är en utförlig beskrivning 
av det påstådda brottet och tillhörande bevis.
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Identifierad	selektion	vid	stämningsansökan	och	sakframställan
Eftersom en stämningsansökan och sakframställan baseras på vad som 
kommit fram under förundersökningen är den informationen avgörande 
för om åtalet får en inriktning på pengar och egendom eller inte. Om för-
undersökningen inte har orienterats på tillgångar kommer åtalet och en 
eventuell dom enbart att fokuseras på själva brottet. Det har inte heller 
förekommit så många ärenden som lett till domstolsprocesser, där doma-
re fått möjlighet att ta ställning i frågor som är direkt inriktad på en till-
gångsinriktad brottsbekämpning. En naturlig förklaring är det som hittills 
har beskrivits i de olika faserna: att inriktning på pengar och egendom 
många gånger prioriteras bort. Det är dock sannolikt att tillgångsinriktad 
brottsbekämpning kommer att hanteras i större utsträckning när Brotts-
utbytesenheten etablerat en mer operativ roll och har större möjlighet att 
assistera i sakframställan och processandet i domstol. Detta framgår i stu-
dien som en framtida förhoppning.

Selektion genom ärendeprocessen  
– sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att den tillgångsinriktade brottsbekämp-
ningen gynnas av att olika aktörer aktivt söker och bearbetar den infor-
mation som finns om pengar och egendom och för den vidare i rättskedjan 
till nästa myndighet och beslutsfattare. För att ett ärende med inriktning 
på tillgångar ska kunna fylla sitt syfte måste varje fas i processen präglas 
av ett gemensamt mål: att vid avkunnande av dom ha möjlighet att förver-
ka pengar och egendom. Studien visar att det i praktiken är lättare sagt än 
gjort. Pilarna i figur 6 illustrerar de lägen där information om pengar och 
egendom faller bort och ärendet enbart inriktas på brottet. Selektionen 
består i att olika handlingar och beslut medför att det tillgångsinriktade 
arbetet under ärendets gång sorteras bort från hanteringen.

Figur 6. Selektion genom ärendeprocessen.
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Slutsatser och brottsbekäm pande 
strategier
Mot bakgrund av resultatredovisningen och tidigare forskning kommer 
nu övergripande slutsatser och brottsbekämpande strategier att diskute-
ras. 

”You can talk the talk, but can you walk the walk?”
Inte mindre än 96 personer har intervjuats i denna undersökning, och det 
samstämmiga budskapet är att brottsbekämpningen i väsentligt högre 
grad bör inriktas på att “gå på pengarna”. Det räcker inte att som tidi-
gare enbart tänka i termer av att straffa gärningspersoner för deras brotts-
lighet. ”Det är pengar som är drivkraften”, menar man och då ska också 
rättssystemet se till att motivationen minskar genom en tillgångsinriktad 
brottsbekämpning där pengar och egendom tas i beslag och förverkas. På 
det sättet minskar vinningen av brott, vilket bör ha en väsentlig brottsfö-
rebyggande effekt. 

För dem som inte låter sig hejdas av myndigheternas insatser ökar ändå 
kostnaderna för brottsligheten, genom att man måste börja tvätta pengar 
eller på annat sätt försvåra för myndigheterna att nå fram till egendom 
och pengar (jfr Brå, 2007:4). Försiktighet och därmed ökade kostnader 
leder också till att vinningen av brott minskar. 

Intervjupersonerna är också i allt väsentligt positiva till att organisa-
toriska strukturer börjar byggas upp. Den tydligaste symbolen är EBM:s 
Brottsutbytesenhet. Även RUC i Västra Götaland representerar den nya 
satsningen med en tillgångsinriktad brottsbekämpning.

Det är därför ingen tvekan om att medvetenheten är stor om behovet av 
att komplettera den traditionella brottsbekämpningen med en tillgångsin-
riktad orientering. Men lämnar vi orden och går över till faktisk handling 
blir det genast svårare. Det är enkelt att ta till sig tankarna om en tillgångs-
inriktad brottsbekämpning men det är inte lika enkelt att göra verkstad av 
ambitionerna. Varför?

”Moment 22”
Det finns flera förklaringar till att den tillgångsinriktade brottsbekämp-
ningen fortfarande är i sin linda. Det finns ett behov av en ökad kunskap 
om vilken information varje myndighet har tillgång till och vad de kan 
eller inte kan göra. Störst anses behovet vara för de brottsbekämpande 
myndigheterna att få en bättre bild av vilka befogenheter Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten har (jfr Nelen, 2004; Harrison, 1998).
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Kunskapen är särskilt bristfällig om hur den tillgångsinriktade brotts-
bekämpningen ska gå till i praktiken. Otillräckliga kunskaper skapar osä-
kerhet hos poliser, åklagare och andra yrkesgrupper som upptäcker och 
utreder brott. Det är inte bara metodstöd och riktlinjer som saknas utan 
även praktisk erfarenhet av verktygen. Antalet vägledande rättsfall är få. 

Samtidigt saknar inte rättsväsendets myndigheter arbetsuppgifter utan 
de flesta poliser och åklagare har sannolikt fullt upp ändå, även om de inte 
”går på pengarna”. Mot den bakgrunden är det knappast förvånande att 
få poliser och åklagare har motivation att gå i bräschen och experimentera 
(jfr EBM, 2006; Nelen, 2004; van Duyne och Levi, 1999). Av undersök-
ningen framgår också att förhållandevis få åklagare har begärt Brottsut-
bytesenhetens biträde. I stället väntar många på tydliga riktlinjer för hur 
man ska göra och en slags försäkran om att den tillgångsinriktade brotts-
bekämpningen fungerar. Men om för många väntar blir det inte heller 
några vägledande rättsfall och praktiska erfarenheter att bygga vidare på. 
Situationen leder till något av ett moment 22. Hur ska vi då gå framåt?

”Bygg vidare”
Av den tidigare resultatredovisningen framgår att en hel del ändå sker inom 
den tillgångsinriktade brottsbekämpningen. Organisatoriska förändring-
ar har ägt rum, utbildningar förekommer, operativa insatser ökar i om-
fattning, en handbok har tagits fram, lagstiftningen testas och nya regler 
om utvidgat förverkande har införts. Tiden står inte stilla. Om denna ut-
veckling får fortsätta bör resultatet bli att fler och fler börjar tillämpa me-
toderna för en tillgångsinriktad brottsbekämpning. Under förutsättning 
att erfarenheterna är goda och tas om hand kommer den tillgångsinrikta-
de brottsbekämpningen att få allt större acceptans. Som tidigare nämndes 
visar litteratur att inarbetade rutiner är avgörande för om det tillgångs-
inriktade arbetet ska få ett ordentligt genomslag (EBM, 2006; Harrison, 
1998; HMIC, 2004; Nelen, 2004; van Duyne och Levi, 1999).

Om man vill skynda på utvecklingen kan en möjlig väg vara att låta 
några åklagare, under vad som skulle kunna beskrivas som en inkörnings-
period, få ett uttryckligt uppdrag att i kombination med tillräckliga resur-
ser använda verktygen och metoderna i det operativa arbetet. De kan ar-
beta med stöd från Brottsutbytesenheten och deras nätverk av experter på 
olika myndigheter. På det sättet skapas en erfarenhetsbas med praktiska 
exempel. Goda erfarenheter bör kunna bryta gamla mönster.

Dessutom finns ett behov av att försöka få fler att genomgå utbildningar 
om tillgångsinriktad brottsbekämpning. Intervjuerna antyder att det i dag 
finns en tendens att utbildningarna i någon mån vänder sig till de redan 
”frälsta”, dem som redan är intresserade av frågan. Eftersom det är bris-
ten på kunskaper som gör att många intar en avvaktande hållning bör ut-
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bildning vara ett av de främsta medlen för att kunna ändra kursen. Denna 
slutsats går i linje med vad som togs upp i genomgången av internationell 
forskning att olika utvärderingar har identifierat okunskap som ett vanligt 
förekommande hinder för en effektiv tillgångsinriktad brottsbekämpning 
(jfr Council of Europe, 2004; HMIC, 2004; Nelen, 2004).

Fler ekonomer inom de brottsbekämpande myndigheterna bör också 
leda till att det tillgångsinriktade arbetet blir ett naturligt inslag i brottsbe-
kämpningen. Detsamma gäller samverkan med Kronofogdens och Skat-
teverkets tjänstemän, som i högre grad än rättsväsendet tänker tillgångs-
inriktat.

Ju tidigare desto bättre
Samtidigt som det finns en medvetenhet om behovet av ett tillgångsinrik-
tat arbete är av tradition högsta prioritet hos de brottsbekämpande myn-
digheterna att lagföra personer (jfr Nelen, 2004). I andra hand kommer 
pengar och egendom: det tillgångsinriktade arbetet blir då en sidovagn 
till brottsbekämpningen. Det får ofta till följd att de tillgångsinriktade in-
satserna sker efter det att olika moment i förundersökningen genomförts. 
Det för i sin tur med sig att tillgångsfrågorna tenderar att uppmärksam-
mas sent i utredningskedjan. Ofta börjar det med att pengar påträffas. In-
tervjupersonerna menar att erfarenheten visar att ju tidigare myndigheter-
na börjar kartlägga ekonomin och gör tillslag, desto större är utsikterna 
till framgång.

Flera intervjupersoner rekommenderar därför att den tillgångsinriktade 
kartläggningen börjar redan på underrättelsestadiet. Risken kan annars 
vara stor att pengar och egendom är borta när polis och åklagare börjar 
tänka i termer av beslag. Vikten av ett tillgångsinriktat arbete på underrät-
telsenivå har även berörts av internationella forskare (Bell, 2000).

Myndigheternas olika tidshorisonter
De myndigheter som samverkar inom den tillgångsinriktade brottsbe-
kämpningen har olika uppgifter. Det får självfallet till följd att de är or-
ganiserade på olika sätt. Vad som kanske är mindre tydligt är att skillna-
derna i arbetssätt innebär att de agerar inom olika tidshorisonter, som i sin 
tur påverkar organisationernas kultur.

Skatteverkets tjänstemän har lång uthållighet och kan hålla på länge 
med att kartlägga branscher, göra tredjemansrevisioner för att samla in 
data om andra företag, för att sedan ägna år åt en rad revisioner. EBM och 
framför allt Polisen arbetar ofta med ett kortare perspektiv. Kulturen är 
mer operativ i de brottsbekämpande myndigheterna, och verksamheten är 
till vissa delar mer händelsestyrd. Häktade personer ställer också krav på 
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snabbhet i utredningarna. Dessa skillnader kan ställa till en del bekymmer 
för samverkan.

Skatteverket har en långsiktig planering och arbetar mycket i projekt. 
Operativa åtgärder passar inte riktigt in i den planlagda rutinen. Myndig-
heten kan därför ha en bristande beredskap att ”rycka ut” när de brotts-
bekämpande myndigheterna behöver stöd. Dessutom är Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten obemannade under kvällar, nätter och helger 
och deras dataregister är inte tillgängliga under dessa tider.

De brottsbekämpande myndigheternas något kortare tidshorisont kan 
också påverka det tillgångsinriktade arbetet, som ställer krav på uthållig-
het eftersom det ofta förutsätter mycket kartläggning. Det sätter press på 
den regelrätta brottsbekämpningen, där det kan finnas behov av tillslag 
och av att gå fortare framåt.

Som tidigare togs upp betonar forskning vikten av ett väl fungerande 
myndighetssamarbete (Aromaa, 2006; HMIC, 2004; Nelen, 2004; van 
Duyne och Levi, 1999). Mot bakgrund av detta bedöms myndigheternas 
olika tidshorisonter vara ett viktigt hinder att övervinna. Ett sätt att hante-
ra problemet skulle kunna vara att de brottsbekämpande myndigheterna 
delvis tog efter en myndighet som Skatteverket. På motsvarande sätt skul-
le Skatteverket kunna ta intryck av de brottsbekämpande myndigheterna. 
Det skulle innebära att de brottsbekämpande myndigheterna skapar re-
surser som långsiktigt och uthålligt kan ägna sig åt att kartlägga tillgångar 
och andra uppgifter inom ramen för den tillgångsinriktade brottsbekämp-
ningen. Den satsning på aktionsgrupper som nu görs i landet kan sägas 
vara ett svar på detta behov. Skatteverket skulle, å sin sida, kunna frigöra 
resurser för att få en bättre beredskap att arbeta händelsestyrt.

Att de olika myndigheterna på detta sätt skulle närma sig varandra or-
ganisatoriskt inom ramen för den tillgångsinriktade brottsbekämpningen 
kan understödjas på flera sätt. Exempelvis frågar flera intervjupersoner 
efter öronmärkta resurser för myndighetssamverkan inom den tillgångsin-
riktade brottsbekämpningen. Brå har i en tidigare studie tagit upp att det 
finns en risk för att man underskattar de arbetsinsatser som denna ansats 
innebär (Brå, 2005:11). Likaså tar flera intervjupersoner upp behovet av 
tydligare riktlinjer i exempelvis regleringsbrev som uttalar att samverkan 
inom den tillgångsinriktade brottsbekämpningen är en prioriterad upp-
gift. Gemensamma myndighetsmål efterfrågas också.

Att väl fungerande organisatoriska strukturer har en avgörande betydel-
se för den tillgångsinriktade brottsbekämpningen stöds av internationella 
erfarenheter. En utvärdering av den tillgångsinriktade brottsbekämpning-
en i Storbritannien (HMIC, 2004) visar att myndigheterna, trots en kraft-
full lagstiftning stött på problem med att få det tillgångsinriktade arbetet 
att bli en integrerad del i det vardagliga brottsbekämpande. Den främsta 
anledningen bedömdes vara ogynnsamma organisatoriska strukturer (jfr 
Council of Europe, 2004; Harvey, 2004; Kennedy, 2007). 
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”Cash is king”
I det långa loppet är det enda kvittot på en framgångsrik tillgångsinriktad 
brottsbekämpning att pengar och egendom kan tas i beslag och förverkas. 
Blir det inte några synliga resultat kommer luften att gå ur verksamheten 
och det blir svårt att få gehör för det nya sättet att arbeta mot pengar och 
egendom. Lika litet går det att försvara en narkotikabekämpning som ald-
rig gör några beslag av narkotika. Även om vi nog menar att förhoppning-
arna om att fysiskt komma över mycket pengar och egendom är överdriv-
na och att den tillgångsinriktade brottsbekämpningens främsta uppgift 
är att öka kostnaderna för att undanhålla svarta och kriminella pengar 
måste den också bevisa sin effektivitet. 

Ser man till Brottsutbytesenhetens första år har andelen av åtkomna till-
gångar, genom deras formella biträde, varit blygsam. Givetvis har enheten 
på en lösare grund gett värdefulla råd som lett till beslag och förverkanden 
samt företagsbotsyrkanden. Enhetens blotta existens, dess utbildningar 
och handbok bör också på ett generellt plan ha stimulerat många poliser 
och åklagare till att arbeta tillgångsinriktat, vilket också lett till konkreta 
resultat. Men faktum kvarstår. Till slut måste pengar och egendom kunna 
visas upp genom Brottsutbytesenhetens biträde i ärenden.

Den tillgångsinriktade brottsbekämpningen är också ett stort steg att 
ta för rättsväsendet, som måste få tid att hitta sina former för verksamhe-
ten. Det kan därför vara klokt att låta motorn bli ordentligt inkörd innan 
radikala förändringar görs av Brottsutbytesenheten. Detsamma bör gälla 
RUC Västra Götaland.

Om den tillgångsinriktade brottsbekämpningen visar sig vara fram-
gångsrik uppkommer frågan om hur arbetet ska organiseras. Det kommer 
då att finnas behov av att utvidga verksamheten över hela landet och inte 
enbart för ekobrott och i viss mån organiserad brottslighet, som Brottsut-
bytesenheten respektive RUC koncentrerar sig på.

Beroende av hur framgångsrik Brottsutbytesenheten kommer att bli 
kan det finns behov av en myndighetsöverskridande verksamhet med in-
riktning på en tillgångsinriktad brottsbekämpning som täcker hela Sverige 
och alla typer av brott med vinningsmotiv. 

”Att gå från RUC till rock”
Enligt en intervjuperson gäller det för RUC Västra Götaland att ”gå från 
RUC till rock”. Med det menade han att svårigheten inte ligger i att RUC 
tar fram underrättelserapporter av hög kvalitet. Det gäller också att dessa 
används i det operativa arbetet, att förundersökningar inleds, förhör hålls, 
tillslag görs, egendom tas i beslag och förverkas, misstänkta häktas, åtal 
väcks och gärningspersoner döms till straff och att det därmed försvåras 
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för dem att fortsätta med brottslig verksamhet. Det är i skedet från syste-
matiserad underrättelseinformation till brottsbekämpning som det brister. 
Ett annat problem är att graden av myndighetssamverkan tenderar att 
minska när ärendet går in i ett operativt skede.

En möjlighet kan vara att ”fullfölja” reformen med RUC och i högre 
grad än vad nu är fallet låta myndigheterna samverka i det operativa ären-
det, exempelvis genom myndighetsgemensamma aktionsgrupper. På det 
sättet fortsätter samverkan från RUC in i det operativa skedet, och det bör 
öka förutsättningarna att förvandla underrättelserapporterna till rock´n 
roll, för att tänka i samma banor som intervjupersonen. Samverkan får 
inte sluta genom att ett ärende lämnar RUC.

Det är också möjligt att det kommer att bli lättare att omvandla un-
derrättelserapporterna till operativt arbete genom det förslag som nyligen 
lagts fram om 200 öronmärkta poliser till bekämpning av den organise-
rade brottsligheten och en satsning på aktionsgrupperna (Ds 2008:38). 
Man kan tänka sig att varje ärende landade hos en myndighetsgemensam 
aktionsgrupp. 

I slutändan handlar det om resurser. Med aktionsgrupperna ser de 
brottsbekämpande myndigheterna till att få resurser att arbeta mer lång-
siktigt och uthålligt. För samverkande myndigheterna som Skatteverket 
och Kronofogdemyndigheten, kommer kraven att öka att kunna arbeta 
mer händelseinriktat. Det räcker inte med 200 öronmärkta poliser utan 
ökat fokus på en tillgångsinriktad brottsbekämpning ställer krav på åkla-
gare, skatterevisorer och kronofogdar.

Myndighetssamarbetet oorganiserat  
och ostrukturerat 
Den tillgångsinriktade brottsbekämpningen bygger på samverkan. Det 
finns ett ömsesidigt beroende mellan rättsväsendet, Skatteverket och Kro-
nofogdemyndigheten. Till detta kommer andra myndigheter, som Försäk-
ringskassan. Samverkan täcker även privata aktörer, främst dem som är 
skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt. 

Samtidigt som behovet av samverkan lyfts fram av intervjupersonerna 
menar de också att det råder brist på klara riktlinjer och rutiner för hur 
samverkan bör organiseras. Man menar att samverkan i dag i alltför hög 
grad bygger på personliga nätverk, som därför är sårbara för förändring-
ar. 

Riktigt hur samverkan på bästa sätt bör organiseras är svårt att säga. 
Det måste grundas på erfarenheterna av Brottsutbytesenhetens och RUC:s 
kommande verksamhet. Nyligen har också åtskilliga förslag lagts fram 
om olika samverkansformer mot organiserad brottslighet (Ds 2008:38).
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Penningtvättsanmälningar, ett eftersatt område
Vid en tillgångsinriktad brottsbekämpning är underrättelseinformation 
om onormala penningströmmar som stora uttag och insättningar av stort 
intresse. Den reglering som funnits ett tiotal år om anmälningar från ban-
ker och andra om misstänkt penningtvätt blir därför viktig som en ingång 
för ett tillgångsinriktat arbete. Penningtvättsregleringen har därmed fått 
större betydelse än tidigare.

Av intervjuerna framgår att framför allt banker och växlingskontor är 
noggranna med att följa reglerna om att anmäla misstänkta fall av pen-
ningtvätt. Däremot kommer det knappast några anmälningar alls från 
många andra branscher, där företagen också är rapporteringsskyldiga (jfr, 
Harvey, 2004).  Viljan och förmågan att följa lagstiftningen varierar kraf-
tigt bland marknadens aktörer. Intervjuerna förmedlar också en bild av att 
kontrollen av att anmälningar sker är eftersatt. Det finns knappast något 
tryck på att verkligen följa lagen (jfr Naylor, 1999).

De som rapporterar ger uttryck för att de vill ha en tätare dialog med 
Fipo för att få viss inblick i vad som händer med deras anmälningar. En 
sådan återkoppling stimulerar viljan till att göra anmälningar. Samtidigt 
har Fipo resursproblem och inte riktigt tid att återkoppla i alla de fall som 
de vill – särskilt inte om anmälningarna ökar, vilket skulle bli fallet om fler 
aktörer blev mer motiverade. Till detta kommer att det ålderdomliga rap-
porteringssystemet med anmälningar via fax tar onödigt mycket resurser. 

Mot bakgrund av penningtvättsanmälningarnas funktion inom den till-
gångsinriktade brottsbekämpningen är intrycket att en hel del skulle behö-
va göras i fråga om tillsyn, återkoppling, tekniska lösningar och resurser. 
För att detta ska vara möjligt krävs en fördjupad analys av penningtvätts-
arbetet. Brå kommer att genomföra en sådan studie där Finanspolisens 
penningtvättsanmälningar kommer att följas på två sätt: dels bakåt till 
den i anmälan utpekade personen och det misstänkta brottet som genere-
rade behovet av penningtvätt, dels framåt med avseende på insatser från 
Finanspolisens sida och med avseende på vad som händer med de anmäl-
ningar som i form av underrättelserapporter lämnas över till de brottsbe-
kämpande myndigheterna för möjlig förundersökning.

Styrning och innehåll
De flesta är överens om att en tillgångsinriktad brottsbekämpning är ett 
viktigt komplement till myndigheternas reguljära arbete. Det är dock inte 
helt klart vem som håller i taktpinnen. Orkestern är stor men det blir inte 
alltid mycket musik. 

I polisens förundersökningar ägnas som regel litet intresse åt tillgångar. 
Spanare är i allmänhet obenägna att fotografera tillgångar som inte är ett 
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led i bevisningen av den brottsliga verksamheten. Polisens källdrivare stäl-
ler frågor om narkotika men inte om pengarna eller andra tillgångar. Poli-
sen intresserar sig för tjuvar, men inte för häleriledet där stöldgods går in i 
den legala ekonomin. 

Ekoåklagare tycker att det är behändigt att koppla in Skatteverket som 
kan betalningssäkra tillgångar i stället för att ta egendom i beslag eller att 
tillämpa regler om kvarstad av egendom som inte omfattas av betalnings-
säkring. Ofta stannar den tillgångsinriktade brottsbekämpningen vid be-
talningssäkring även om det finns tillgångar kvar. 

Åklagarna på den allmänna sidan kan inte få hjälp av Skatteverket i 
samma utsträckning som ekobrottsåklagarna utan måste förlita sig på 
kvarstad, beslag och förverkande, instrument som anses trubbiga och 
krångliga. 

Denna dystra bild börjar dock bli ljusare. RUC:en i Västra Götaland 
har ett tillgångsinriktat fokus. På EBM har Brottsutbytesenheten bildats. 
Sakta men säkert utbildas rättsväsendet i det tillgångsinriktade arbetet. På 
politisk nivå börjar det talas om vikten av att komma åt brottsutbyte. 

Goda föresatser har börjat sätta spår i verksamheter och organisationer. 
Men för att det tillgångsinriktade arbetet ska få ordentligt fäste behövs 
också på sikt en infrastruktur. Med det menas tydliga riktlinjer uppifrån 
om vem som ska göra vad, vilka verktyg som ska användas, att resurser 
ställs till förfogande och att resultatet följs upp.

Statistik
Drivkraften hos poliser och åklagare är att lösa fall och lagföra perso-
ner, att ”fylla finkan” som en polis drastiskt uttryckte det. Det är brotten 
som är i centrum och lite uppmärksamhet ägnas åt tillgångar. I denna lo-
gik är det intressant med brottsverktyg och förbjudna varor och föremål, 
som direkt kan knytas till brottet. Pengar har betydelse om de har en klar 
koppling till ett brott och därmed öka straffvärdet. Tillgångar, som har 
mer med vinningen eller utbytet av brott att göra, är av mindre vikt och 
kan till och med betraktas som en belastning.

Denna något skissartade bild av polisens och åklagares inställning till 
brottsbekämpningen håller emellertid på att luckras upp. Ett mer tillgångs-
inriktat synsätt får mer och mer fäste inom myndigheterna, inte minst på 
ledningsnivå. Som nyss nämnts är det svårare att gå från goda intentioner 
till konkret arbete. Ett problem är att ingen mäter eller för någon slags 
verksamhetsstatistik över den tillgångsinriktade brottsbekämpningen. 
Däremot har rättsväsendet olika krav på sig att uppfylla olika mål om att 
minska ärendebalanser och hålla korta genomströmningstider i ärendena. 
Det som inte mäts, och därmed kan belönas, riskerar därför att komma i 
andra hand.  
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Det är därför av grundläggande betydelse att bygga upp en verksam-
hetsstatistik som mäter det tillgångsinriktade arbetet. Först då kommer 
den tillgångsinriktade brottsbekämpningen att bli en integrerad del av 
brottsutredningen. 

”Rör inte pengarna”
Personer som går in i ekonomisk och organiserad brottslighet känner till 
spelreglerna. I tidigare undersökningar där narkotikaentreprenörer inter-
vjuats framgår att de räknar med att någon gång få avtjäna straff (Brå 
2007:7). Det ingår i riskbedömningen och hör till ”yrket”. Vad de inte kal-
kylerar med är att gå miste om sparkapitalet och den undanlagda pensio-
nen, för att inte tala om egendom i form av bilar och båtar. Dessutom kan 
det finnas anhöriga som är beroende av de svarta och kriminella pengarna 
för sin försörjning eller för det lilla extra i tillvaron. 

Undersökningar visar också att åtskilliga kriminella entreprenörer är 
ytterst försiktiga med hur de förvarar sina pengar, och det gör även de 
som ägnar sig åt ekobrott. Det är också därför som polisen gör få beslag 
av stora narkotikapengar. Investeringar i utlandet och skatteparadis läg-
ger också hinder i vägen. Helt andra säkerhetsstrategier tillämpas för att 
undanhålla pengarna än när själva brotten begås.

Pengar är följaktligen ett känsligt ämne. Några intervjupersoner har 
också reflekterat över vad som kan komma att hända om myndigheterna 
blir alltför närgångna. De menar att den tillgångsinriktade brottsbekämp-
ningen kan öka hotbilden för befattningshavarna att utsättas för otillåten 
påverkan i form av trakasserier, hot, våld och skadegörelse, liksom av kor-
ruption (Brå 2005:18). Otillåten påverkan drabbar såväl enskilda befatt-
ningshavare som myndighetens funktionssätt. 

Det finns också en risk för självcensur. I syfte att undvika att utsättas 
för otillåten påverkan kan tjänstemän passiviseras och avstå från att dra 
i vissa trådar och vidta olika åtgärder. I en nyligen publicerad studie om 
otillåten påverkan mot vittnen och brottsoffer framgår att självcensur är 
ett underskattat problem och i själva verket kan vara större än att perso-
ner uttryckligen är föremål för påtryckningar (Brå 2008:8). En skillnad är 
dock att tjänstemän har till uppgift att ägna sig åt myndighetsutövning, 
har arbetsplatsens stöd och därför bör vara väsentligt mer motståndskraf-
tiga än enskilda vittnen och målsägande.

Det gäller dock att upprätthålla denna motståndskraft genom att myn-
digheterna ser allvarligt på risken för en ökad exponering av otillåten på-
verkan till följd av den tillgångsinriktade brottsbekämpningen. Det hand-
lar mycket om mentala processer, som att förbereda personalen och att 
prata om problemen. Till detta kommer att myndigheterna bör se över ru-
tiner, exempelvis genom att minska den personliga utsattheten genom att 
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involvera många personer i handläggningen (Brå 2007). Det gäller också 
att stödja dem som drabbas och stötta personalen när situationer av otil-
låten påverkan inträffat.

En upplevelse att den otillåtna påverkan ökar till följd av den tillgångs-
inriktade brottsbekämpningen är naturligtvis obehagligt. Samtidigt skulle 
det vara ett bevis på att brottsbekämpningen flyttat fram positionerna och 
slår mot en öm punkt. 

Strategier	i	fokus
·  Det finns en brist på praktisk erfarenhet av tillgångsinriktad brottsbe-

kämpning. Antalet vägledande rättsfall är få. En lösning kan vara att 
låta några åklagare, med stöd av Brottsutbytesenheten, under en inkör-
ningsperiod få ett uttryckligt uppdrag att i kombination med tillräckliga 
resurser använda verktygen och metoderna i det operativa arbetet. På 
det sättet skapas rutiner och vägledande rättsfall: en erfarenhetsbas att 
bygga vidare på. Exempelvis kan metodstöd utvecklas. 

·  Det behövs fler utbildningstillfällen för att höja kunskapen om tillgångs-
inriktad brottsbekämpning i rättsväsendet. Utbildningar och seminarier 
bör vara myndighetsgemensamma för att skapa ännu fler kontaktytor 
mellan myndigheterna och öka kunskapen om vad respektive myndig-
het kan bidra med i det tillgångsinriktade arbetet. Det kan även finnas 
ett behov av fler ekonomer inom de brottsbekämpande myndigheterna.

·  Det tillgångsinriktade arbetet bör inledas tidigt, redan på underrättel-
sestadiet, med att relevant information om pengar och egendom samlas 
in. Det underlättar tillgångsinriktade åtgärder senare i ärendeproces-
sen.

·  De brottsbekämpande myndigheterna och kontrollmyndigheterna be-
höver resurser för ett långsiktigt och uthålligt tillgångsinriktat arbete. 
En lösning kan vara en ökad användning av aktionsgrupper. 

·  För att det tillgångsinriktade arbetet ska få ordentligt fäste behövs på 
sikt en infrastruktur. Med det menas tydliga riktlinjer uppifrån om vem 
som ska göra vad och vilka verktyg som ska användas samt att resulta-
tet följs upp.

·  Det finns ett behov av en mer organiserad och strukturerad myndig-
hetssamverkan. Riktigt hur samverkan på bästa sätt bör organiseras 
är emellertid svårt att säga. Den måste grundas på erfarenheterna av 
Brottsutbytesenhetens och RUC:s verksamhet.

·  Det är av grundläggande betydelse att bygga upp en verksamhetsstatis-
tik som mäter det tillgångsinriktade arbetet. Först då kommer den till-
gångsinriktade brottsbekämpningen att bli en integrerad del av brotts-
utredningen.



112

·  Tillgångsinriktad brottsbekämpning kan innebära en ökad risk för otill-
låten påverkan riktad mot myndighetspersoner. Myndigheterna måste 
därför ha beredskap inför en ökad utsatthet för otillåten påverkan.

·  Tillsynen och kontrollen av de företag som är rapporteringsskyldiga vid 
misstänkt penningtvätt måste förbättras avsevärt. Det behövs även en 
tätare dialog mellan Fipo och företagen. Fipo är i behov av effektivare 
tekniska lösningar.

·  BU spelar en viktig roll. På sikt bör sannolikt inrättas en central myn-
dighetsgemensam verksamhet för alla typer av brott med vinningsmo-
tiv. Men man bör skynda långsamt och vänta på resultat innan några 
omvälvande förändringar görs.

·  Övergången av ärenden från RUC till operativ verksamhet behöver bli 
ännu effektivare. En lösning skulle kunna vara att varje ärende hanteras 
av en myndighetsgemensam aktionsgrupp. 
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