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Förord  
Idén om uppsatsämnet introducerades till mig av Fastighetsmäklarinspektionen. Ämnet har 
stundvis varit väldigt omfattande och utmanande men har sedan start ständigt väckt mitt 
intresse genom hela arbetets gång, inte minst som ett högaktuellt ämne.  

Det är ett flertal jag vill passa på att tacka inom ramen för denna uppsats och studietid. 
Först och främst vill jag ägna stor tacksamhet till min handledare Marie Karlsson - Tuula som 
med ständig närvaro bidragit med vägledning och stöttning under skrivandets gång. Ett stort 
tack ska även riktas till Fastighetsmäklarinspektionen som inte bara introducerade 
problemområdet utan också bidragit med information och intervjusvar kring ämnet. Ett stort 
tack till jurister på Fastighetsmäklarförbundet, Svensk Fastighetsförmedling och Swedbank 
Fastighetsbyrå som samtliga genom intervjuer har bidragit med värdefulla synpunkter.   

Det är med blandade känslor jag avslutar min magisteruppsats och därmed mina fyra år av 
juridikstudier på Karlstads universitet. En tid som på olika sätt varit lärorik och utmanande 
med många oförglömliga minnen och inte minst vänner för livet. Avslutningsvis ett stort tack 
till familj och vänner som alltid stöttat, ställt upp och inte minst haft tålamod och överseende 
med mina studietimmar!  
 
Karlstad, den 27 maj 2019  
 

Pernilla Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning  
Penningtvätt är ett gränsöverskridande problem som genom att årligen omsätta enorma belopp 
utgör ett stort hot mot världsekonomin. Den organiserade brottsligheten utvecklas ständigt 
både vad gäller omfattning och komplexitet, såväl nationellt som internationellt. För de 
kriminella utgör penningtvätt ett viktigt och många gånger avgörande inslag i den 
organiserade brottsligheten. Pengar tvättas världen över genom olika tillvägagångssätt, genom 
nyttjandet av olika aktörer i samhället och med metoder av varierande svårighetsgrad. Målet 
är dock alltid detsamma. Att få illegalt intjänade medel att framstå som legala. När pengarna 
väl är omsatta på marknaden går det inte längre särskilja de illegalt intjänade medlen från de 
legala. Det utgör ett allvarligt hot mot det finansiella systemet och dess institutioner.  

Bekämpningen av penningtvätt sker i stor utsträckning genom globala samarbeten. 
Internationella rekommendationer ligger till stor del till grund för EU-direktiv som 
implementerats nationellt genom främst penningtvättslagen och penningtvättsbrottslagen. I 
takt med att riskerna utvidgas åläggs även fler verksamhetsutövare att verka 
brottsförebyggande genom att vidta en rad åtgärder. Upptäcker verksamhetsutövaren 
misstänkt penningtvätt i sin verksamhet inträder ett förbud mot att inleda eller fortsätta 
affärsförbindelsen eller transaktionen samt en rapporteringsskyldighet till Finanspolisen.  

Genom en nationell riskbedömning med syfte att kartlägga penningtvättsriskerna i landet 
identifierades särskilt fastighetsmarknaden som ett område där lite är känt men där 
omfattande risker mycket väl kan dölja sig. I en bransch som genererar enorma belopp årligen 
och där en fastighetsmäklare anlitas i nio av tio fall av fastighetsförsäljningarna blir mäklaren 
en oundviklig risk som ett led i penningtvättsprocessen. Även om fastighetsmäklarbranschen 
globalt anses utgöra en given risk råder stor kunskapsbrist om hur problemen de facto ser ut i 
Sverige. För att på ett så effektivt sätt som möjligt förhindra penningtvätt krävs kunskap om 
brottsupplägg för att identifiera indikationer där riskerna kan anses störst. En källa till sådan 
kunskap är rapporter om misstänkt penningtvätt. Samtidigt är kunskap om potentiella 
brottsupplägg en förutsättning för att fastighetsmäklare ska kunna identifiera misstänkt 
penningtvätt och för en eventuell rapportering som följd.  

Syftet med undersökningen är att undersöka rapporteringsfrekvensen av misstänkt 
penningtvätt inom fastighetsmäklarbranschen och vilka eventuella konsekvenser det får för 
det brottsbekämpande arbetet. Det förutsätter kunskaper om hur och var processen 
förekommer varför även potentiella brottsupplägg undersöks. Mot bakgrund av den osäkerhet 
kring penningtvättens omfattning såväl som om brottsupplägg har ett internt såväl som externt 
perspektiv legat till grund för undersökningen. För att utvidga perspektivet av hur regelverket 
både tillämpas och uppfattas har den rättsdogmatiska metoden kompletterats med en 
samhällsvetenskaplig metod inom ramen för den rättssociologiska metoden i undersökningen.  

Med anledning av den låga rapporteringsgraden som visar sig har en rad bakomliggande 
faktorer analyserats. Faktorer som bland annat mäklarens särskilda ställning och ovissheten 
kring frånträdandet av en affärsförbindelse diskuteras. Men även definitionsproblem kring 
rekvisit som transaktion, affärsförbindelse och kund analyseras närmare. Med kunskap som en 
förutsättning för rapportering identifieras ett antal potentiella brottsupplägg. Nyttjande av 
handpenning, återgångsklausuler eller kontantbetalning är exempel på tillvägagångssätt som 
penningtvättaren kan tänkas använda. Som konsekvenser av den låga rapporteringsfrekvensen 
diskuteras bland annat fortsatt kriminalitet, ökad penningtvätt inom 
fastighetsmäklarbranschen samt tillsynsmyndighetens utökade ansvar i form av påföljder och 
utökad granskning.  
 
 
 



 

Abstract 
Money laundering is a cross-border problem which, by annual huge amounts of money, poses 
a major threat to the world economy. Organized crime is constantly evolving both in terms of 
scope and complexity, both nationally and internationally. For the criminals, money 
laundering constitutes an important and often crucial element of an organized crime. Money is 
laundered all over the world through different procedures through the use of different actors 
in society and with methods of varying degrees of difficulty. However, the goal is always the 
same. To get illegally earned funds to appear legal. Once the money is traded on the market, it 
is no longer possible to distinguish the illegally earned funds from the legal ones. It poses a 
serious threat to the financial system and its institutions. 

Combating money laundering largely takes place through global partnerships. International 
recommendations form the basis of EU-directives that have been implemented nationally 
through mainly The Money Laundering and Terrorist Financing Act and The Act on Penalties 
for Money Laundering Offences. As the risks are expanding more operators are also required 
to act on crime prevention by taking a number of measures. If the operator detects suspected 
money laundering within the business a prohibition will occur on entering or continuing the 
business relationship or transaction as well as an obligation to report to the Financial 
Intelligence Unit within the Swedish Police.  

Through a national risk assessment with the purpose of mapping the money laundering 
risks in the country, the real estate sector was particularly identified as an area where little is 
known, but where extensive risks well may hide. In an industry that generates huge amounts 
annually and where a real estate agent is hired in nine out of ten cases of property sales, the 
agent becomes an inevitable risk as part of the money laundering process. Although, the real 
estate sector globally is considered a given risk, there is a great lack of knowledge about how 
the problems actually look in Sweden. In order to prevent money laundering in the most 
efficient way possible, knowledge of criminal arrangements is needed to identify indications 
where the risks can be considered the greatest. One source of such knowledge is reports of 
suspected money laundering. At the same time, knowledge of potential criminal schemes is a 
prerequisite for real estate agents to be able to identify suspected money laundering and for a 
possible report as a result. 

The purpose of the thesis is to investigate the frequency report of suspected money 
laundering in the real estate sector and what possible consequences it has for crime 
prevention. That itself requires knowledge of how and where the process occurs, why 
potential criminal arrangements are investigated. In light of the uncertainty about the extent of 
money laundering as well as criminal arrangements, an internal as well as external perspective 
has been the basis for the thesis. In order to expand the perspective of how the regulations are 
both applied and perceived the legal dogmatic method has been supplemented by a social 
science method within the framework of the sociology of law.  

Due to the low reporting rate that emerges from the survey, a number of underlying factors 
have been analyzed. Factors such as the real estate agent and its unique position and the 
uncertainty about leaving a business relationship are discussed. But also, requisites such as 
transaction, business relationship and customer are analyzed in more detail due to vague 
definitions. With knowledge as a prerequisite for reporting, a number of potential criminal 
arrangements are identified. Use of deposit, cancellation clause or cash payment are examples 
of ways in which the money launderer can use. As a consequence of the low reporting 
frequency, among other things, continued crime, increased money laundering in the real estate 
sector and the supervisory authority's extended responsibility in terms of penalties and 
extended scrutiny, are discussed.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund till att svarta pengar ger vita vinster  
 
Lexa, 37 år, har nyligen efter en intensiv budgivning slutat som köpare av en attraktiv 
bostadsrätt. Fastighetsmäklaren som förmedlade bostadsrätten skickade kort efter den 
avslutade budgivningen uppgifter om den överenskomna handpenningen på 200 000 kronor 
samt uppgifter om fastighetsmäklarens klientmedelskonto dit handpenningen skulle överföras. 
Lexa förde över 400 000 kronor till klientmedelskontot. Ett belopp som översteg den 
överenskomna handpenningen med 200 000 kronor. Köparen vände sig därför till mäklaren1 
för att be denne återföra de överskjutande 200 000 till ett annat konto än det som användes 
vid första transaktionen. Mäklaren förde tillbaka beloppet till Lexa:s konto. Vad som för 
mäklaren inte var känt i situationen var att de pengar som Lexa använde för att erlägga 
handpenning härrörde från brottslig verksamhet och var således illegalt införskaffade medel. 
Det beskrivna förloppet skildrar en penningtvättsprocess. Genom att det har skett en 
överföring mellan Lexa:s egna konton men via mäklarens klientmedelskonto ser det till synes 
ut att härröra från en säker källa och utgöra en normal transaktion. Illegalt intjänade pengar 
ser nu istället ut att, genom nyttjandet av en fastighetsmäklare, vara legalt intjänade medel.2  
     
Exemplet ovan utgör ett av många potentiella brottsupplägg för att genomföra en 
penningtvättsprocess. Pengar tvättas världen över genom olika tillvägagångssätt, genom 
nyttjandet av olika aktörer i samhället och med metoder av varierande komplexitet. Begreppet 
penningtvätt är i sig ett komplicerat begrepp som varken kan beskrivas eller definieras med en 
mening. Vad som inledningsvis kan sägas är dock att med penningtvätt åsyftas oftast åtgärder 
för att dölja vinster med brottsligt ursprung för att få illegalt intjänade medel att framstå som 
legala. Med andra ord, omvandla svarta pengar till vita.3 När pengarna väl är omsatta på 
marknaden går det inte att särskilja de svarta, illegalt intjänade medlen, från de vita, skattade 
legala inkomsterna.4  

För att verkligen förstå problematiken är det viktigt att ha kännedom om motiven för och 
konsekvenserna av penningtvätt. För det första har penningtvätt alltid koppling till ett 
vinstgenererande brott. Det huvudsakliga målet för de kriminella är att det ska löna sig att 
begå brottet. Det faktum att penningtvätt alltid har sin grund i ett förbrott5 innebär också att 
det inte sällan kan härledas till en rad andra kriminella aktiviteter inom ramen för den 
organiserade brottsligheten.6 Vidare får penningtvätt konsekvenser för samhället i stort genom 
att utgöra ett allvarligt hot mot det finansiella systemet och dess institutioner. Allmänheten 
kan snabbt tappa tilltro till det finansiella systemet om det kommer till deras kännedom att 
institutioner är föremål för penningtvätt. I förlängningen också negativa effekter på den reala 
ekonomin och den allmänna säkerheten.7  

Problemen är internationellt förankrade och utgör enorma belopp årligen. Internationella 
valutafonden (IMF) uppskattade år 1998 summan av de pengar som tvättas globalt varje år 
uppgå till 2–5 % av världens bruttonationalprodukt. I belopp motsvarar det en summa mellan 
590 miljarder dollar och 1,5 biljoner dollar. Vid tiden var den lägre siffran ungefär lika med 

                                                
1 Hädanefter synonymt med fastighetsmäklare.  
2 Hypotetiskt exempel med inspiration från; FMI, Bra för fastighetsmäklare att veta om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism, 2015, s. 18 f.  
3 Brå, Penningtvätt och annan penninghantering - kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi, 
rapport 2015:22, s. 7.  
4 Syrén, A., Svarta pengar – en handbok om penningtvätt, s. 11.  
5 Det kan röra sig om pengar med ursprung i exempelvis narkotikabrott, skattebrott eller bedrägeribrott.    
6 Gemensam rapport, Penningtvätt – en nationell riskbedömning, 2013, s. 7 f.  
7 Regeringskansliet, Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, 2015-10-13.  



2 
 
 

värdet av den totala produktionen av en ekonomi likt Spaniens storlek.8 Bara i Sverige 
beräknas pengar tvättas för 130 miljarder kronor per år.9 År 2009 genomförde The United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en studie för att på nytt kartlägga 
omfattningen av penningtvätt. Resultatet visade sig ligga i linje med, den av IMF:s företagna 
rapport år 1998, sett till det procentuella spannet.10  Statistiken är nödvändig för att förstå 
omfattningen av problemen, samtidigt som siffrorna måste beaktas med viss försiktighet. 
Eftersom det rör sig om olagliga transaktioner är det omöjligt att ge exakt statistik på 
området.11 

Mot bakgrund av de omfattande problem som presenteras är det således av högsta prioritet 
att penningtvätt bekämpas. Det proaktiva arbetet sker internationellt, inom Europeiska 
unionen (EU) och nationellt. På nationellt plan är det främst det administrativa regelverket, 
lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
(penningtvättslagen) och det straffrättsliga, lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 
(penningtvättsbrottslagen) som ska verka för att förebygga och kriminalisera penningtvätt. 
Till detta finns tillsyns- och brottsbekämpande myndigheter som på olika sätt verkar för att 
regelverket upprätthålls. På uppdrag av regeringen ålades år 2013 totalt 16 myndigheter12 att 
med en nationell riskbedömning bemöta penningtvätten och de problem som föranleds därav 
genom att kartlägga penningtvättsriskerna i landet. Den svenska fastighetsmarknaden pekades 
ut som ett område där lite är känt men där omfattande risker för penningtvätt mycket väl kan 
dölja sig.13 Är så fallet är det av största vikt att området utreds. Inte minst mot bakgrund av de 
enorma belopp som fastighetsförsäljningar genererar årligen. Året 2016 omsattes cirka 397 
miljarder kronor med anledning av de 170 000 ägarbyten som då ägde rum. Vid 90 % av 
fallen anlitades en fastighetsmäklare. Att mäklare nyttjas som ett led i penningtvättsprocessen 
blir då en oundviklig risk.14 

Internationellt har fastighetsbranschen sedan länge framhållits som ett område som utsätts 
för penningtvätt och där metoder sedan länge sägs vara beprövade.15 Trots det är området 
tämligen bristfälligt vad gäller kunskap. Av den nationella riskbedömningen framhålls särskilt 
bristen på kunskap av hur penningtvättsproblematiken de facto ser ut för Sveriges del.16 För 
att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera riskerna krävs insikt om potentiella risker och 
tillvägagångssätt inom branschen. En källa till sådan kunskap är rapporter om misstänkt 
penningtvätt vilka tjänar som underlag för att identifiera tänkbara metoder. Fastighetsmäklare 
är en av många verksamhetsutövare som enligt 1 kap. 2 § faller under penningtvättslagen och 
åläggs skyldigheter som ett led i bekämpningen av penningtvätt. Att rapportera misstänkt 
penningtvätt i enlighet med 4 kap. 3 § penningtvättslagen är en.  

Frågan är dock om inte kunskap om potentiella brottsupplägg samtidigt är en förutsättning 
för att fastighetsmäklare faktiskt ska kunna identifiera riskerna som sedan kan leda till en 
eventuell rapportering. Att det råder viss informationsasymmetri mellan personerna som 
tvättar pengar och de som står för bekämpningen är nog ofrånkomligt, men det är när glappet 
                                                
8 Grauers, P., Rosén, M., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 232.  
9 FI, Penningtvätt och terroristfinansiering – finanssektorns förebyggande åtgärder, rapport 2006:17, s. 4.  
10 UNODC, Illicit money: How much is out there?, 2011-10-25.  
11 FATF, What is Money Laundering?, 2019. 
12 Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, 
Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Lotteriinspektionen, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Skåne län, Revisorsnämnden, Rikspolisstyrelsen, 
Skatteverket, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen, 
Tullverket, samt Åklagarmyndigheten. 
13 Gemensam rapport, Penningtvätt – en nationell riskbedömning, 2013, s. 3 ff.  
14 Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarbranschen – fakta och nyckeltal (2017) s. 17 f; SOU 2018:64 s. 113. 
15 European Parliament, Understanding money laundering through real transactions, 2019, s. 2; FATF, 1997–
1998 report on Money Laundering Typologies, 1998, p. 59.  
16 Skr. 2013/14:245 s. 18 ff.  
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blir för stort som problemen med brottspreventionen växer sig allt större. Med tanke på den 
systemhotande effekt som penningtvätt påstås ha på samhället bör det tas på största allvar.17 
Det är således av relevans att undersöka hur rapporteringsfrekvensen av misstänkt 
penningtvätt ser ut inom branschen och vilka eventuella konsekvenser det får för det 
brottsbekämpande arbetet. Det förutsätter i sig kunskaper om hur och var processen 
förekommer varför även potentiella brottsupplägg ska undersökas och om möjligt identifieras.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt i penningtvättslagen med tillämpning på fastighetsmäklarbranschen är 
syftet med undersökningen att inledningsvis undersöka statistiken avseende en 
fastighetsmäklares rapportering av misstänkt penningtvätt. Vidare ämnar undersökningen att, 
med anledning av rapporteringsfrekvensen, analysera interna såväl som externa faktorer till 
statistiken. Utifrån resultatet av antalet rapporter ska även eventuella konsekvenser för det 
förebyggande arbetet av penningtvätt uppmärksammas. Mot bakgrund av den 
informationsasymmetri som råder syftar undersökningen också till att söka identifiera 
potentiella brottsupplägg avseende penningtvätt inom fastighetsmäklarbranschen.  
 
För att uppfylla syftet har det varit nödvändigt att utgå från följande frågeställningar:  
 

•   Vilken är rapporteringsfrekvensen av misstänkt penningtvätt inom 
fastighetsmäklarbranschen? 

•   Vilka faktorer påverkar rapporteringen? 
•   Vilka konsekvenser medför rapporteringsfrekvensen för det brottsbekämpande arbetet 

av penningtvätt? 
•   Vilka brottsupplägg (modus operandi) kan nyttjas för penningtvätt inom 

fastighetsmäklarbranschen?  
 
1.3 Metod 
1.3.1 Rättsdogmatisk metod 
Dagens rättsvetenskapliga arbeten framställs ofta som dogmatiska. Det klargörs dock sällan 
vad som avses eller varför arbetet betraktas som dogmatiskt. Det har lett till uppfattningen om 
att det råder enighet om vad rättsdogmatik är.18 Metoden liknar till viss del den som används i 
den praktiska juridiken och beskrivs därav ofta som den rättsvetenskapliga metoden eller som 
den traditionella metoden.19 Även om skillnader finns, rättsdogmatikern och praktikern 
emellan, menar Peczenik att likheten är viktigare än skillnaderna. Såväl för praktikern som för 
forskaren gäller det att tolka gällande rätt på ett sammanhängande och etiskt godtagbart sätt.20 

Trots att rättsdogmatiken sällan får en ingående redogörelse inom ramen för 
rättsvetenskapliga arbeten menar Sandgren ändock att det finns uppfattningar om vad som 
karakteriserar rättsdogmatiken. Främst dess syfte att fastställa gällande rätt, tolka och 
systematisera gällande rätt och utifrån sin funktion, att reglera vad som är godtagbar juridisk 
argumentation. Rättsdogmatiken karakteriseras även av sin metod och material genom att 
rättskällorna ska tillämpas och det i enlighet med rättskälleläran. Men också rättsreglernas 
karaktär genom att ses som auktoriserade regler.21 Peczenik menar att grundantaganden som 
gällande rätt och rättskälleläran utgör kärnan i rättsdogmatiken samt vikten av att den 
                                                
17 Skr. 2013/14:245 s. 21. 
18 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2008, s. 648 f.  
19 Sandgren, C., Att söka anslag för rättsvetenskaplig forskning, JT 2005/06, s. 352 f; Peczenik, A., Om den 
förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 42. 
20 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 42. 
21 I not 18 a.a. s. 649. 
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juridiska argumentationen styrs av vissa argumentationsnormer. Utöver det menar Peczenik 
att materiell säkerhet utgör ett grundantagande för att beskriva rättsdogmatiken.22 Med det 
avses att juridiska slutsatser bör vara förutsebara såväl som etiskt godtagbara. Det sistnämnda 
innebär det som kan rekommenderas och anses vara till nytta för de enskilda. Det är mot 
bakgrund av det som rättsvetaren i sin framställning bör diskutera varför en annan slutsats 
eller tolkning inte vore att föredra. Vidare menar Peczenik att juridikens grundantaganden är 
tämligen vaga då uppfattningarna om dessa kommer att variera beroende på tid eller land. 
Rättsdogmatikens grundantaganden kan således beskrivas som olika paradigm, vilka är olika 
tolkningar av grundantagandena. Begreppet gällande rätt kan till exempel tolkas olika 
beroende på om det är praktikern eller rättsvetaren som tolkar.23  

Sandgren menar vidare att dessa antaganden i sig vållar viss osäkerhet av dess innebörd. 
Gällande rätt beskrivs generellt som ett omdebatterat begrepp. En inte ovanlig uppfattning är 
den att gällande rätt är vad rättsdogmatiken handlar om. Sandgren förklarar det dock inte alls 
vara självklart.24 Även Jareborg menar att rättsdogmatiken inte alls är sluten till gällande rätt 
utan menar att den mycket väl kan vidga perspektivet utanför gällande rätt. Det handlar om att 
söka nya svar med bättre lösningar varför det för Jareborg är naturligt att rättsdogmatiker går 
utanför gällande rätt för att hitta den ideala lösningen.25 Peczenik anser inte begreppet 
gällande rätt kunna beskrivas generellt men föreslår en beskrivning utifrån rättsreglernas 
interna respektive externa giltighet. En dom vinner exempelvis laga kraft med anledning av i 
lagen uppställda regler. Lagen är i sin tur gällande eftersom den stiftats enligt grundlagen. 
Författningen och rättskälleläran får i princip sin giltighet respektive acceptans genom att den 
tillämpas men också andra egenskaper som gör att rättsordningen skiljer sig från andra regler 
som exempelvis moralregler. Rättsordningen är som helhet gällande genom att rättsreglerna 
tillämpas av de flesta människor och utgör en ram för samhället. Varför en bestämd regel 
benämns som gällande rätt menar Peczenik således kan förklaras utifrån två delar. 
Rättsordningen, den externa giltigheten, får sin giltighet på ett sätt, medan rättsreglerna, den 
interna giltigheten, fastslås på ett annat. För det första ska det fastställas att regeln är internt 
gällande genom att ingå i ett givet regelsystem, för det andra konstatera att det systemet är 
externt gällande.26 Som Sandgren även beskriver förlorar en författning dess legitimitet om 
den framstår som orättvis eller obegriplig eftersom den då inte får acceptans.27 

Vad gäller rättskälleläran som grundantagande för rättsdogmatiken anser Sandgren även 
den bidra till viss osäkerhet, inte minst genom att den skiljer sig åt beroende av vem den 
tillämpas. Högsta domstolen (HD) tillämpar en lära, medan den som i doktrin anges som den 
nationellt gällande rättskälleläran är en annan, eller den rent hierarkiskt ordnade 
rättskälleläran, vanligen den som tillämpas bland praktiserande jurister.28  

Lavin menar för sin del att de traditionella rättskällorna utgörs av förarbeten, prejudikat 
och doktrin. Men menar att de inte ger tillräckligt med stöd till undersökningar utan snarare 
utgör utgångspunkter och uttrycker därtill att han som forskare är fri att använda vilket 
material som helst.29 Peczenik kritiserar Lavins behandling av rättskällorna för att vara 
odogmatisk och menar att den svenska rättdogmatikens rättskällelära är mer omfattande än så 
samt att rättskällorna har olika tyngd inom rättskälleläran. Med anledning av vissa normer 

                                                
22 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2008, s. 652; Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga 
forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 44.  
23 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 45.  
24 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2008, s. 649. 
25 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4.  
26 Peczenik, A., Rättsordningens struktur, SvJT, 1974, s. 371.  
27 I not 24 a.a. s. 654.  
28 I not 24 a.a. s. 651.  
29 Lavin, R., Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, 1989, FT, s. 119, s. 125.  
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inom rättskällehierarkin får rättsreglerna olika ställning i den juridiska argumentationen.30 
Peczenik delar upp rättskällorna efter hur de ska, bör och får beaktas. Lagar och föreskrifter 
ska beaktas, även andra rättskällor om det påfordras enligt lag eller annan föreskrift. Material 
som visar innebörden av sedvänjor ska även beaktas. Till rättskällor som bör beaktas nämns 
bland annat prejudikat, förarbeten och internationella konventioner vilka ligger till grund för 
nationell lagstiftning samt även annat material tillhörande konventioner. Rättskällor som får 
beaktas är bland annat institutionella rekommendationer så som myndigheters riktlinjer, olika 
domar, beslut och myndighetsbeslut vilka ej utgör prejudikat. Vidare får även doktrin, 
utländsk rätt och olika slags informellt material beaktas.31 Härtill betonar Peczenik 
underinstansernas domar och myndighetsbeslut samt informellt material kunna ha stor tyngd 
vid undersökningar vars huvudsakliga syfte inte är att fastställa gällande rätt. Sådana 
undersökningar är också att betrakta som rättsdogmatiska i de fall de kan användas för att 
föreslå en tolkning av gällande rätt.32  

Sandgren å andra sidan menar att det är därför rättsdogmatiken inte är dogmatisk, eller att 
dagens rättsvetenskapliga praktik i alla fall inte bör benämnas dogmatisk. Dagens praktiker 
ägnar allt mer åt att analysera annat än de traditionella rättskällorna, så som underrätts- och 
myndighetspraxis. Det finns enligt Sandgren inte ens konsensus om vad gällande rätt innebär. 
Den fria argumentationen som råder inbegriper exempelvis allt mer värderingar utanför 
gällande rätt. Grundläggande värderingar anser Sandgren vara en del av rättsdogmatikens 
tolkning och systematisering. Vad som däremot blir problematiskt är när den fria 
argumentationen ges allt större utrymme och värderingar görs utifrån etiskt godtagbara 
slutsatser. Frågan är vad som är etiskt försvarbart inom ramen för en viss lagstiftning.33  

Peczenik beskriver värderande ståndpunkter som en del av rättsdogmatiken. Metoden 
beskriver rättens så kallade yttre system vilket närmare kan beskrivas med den del som 
rättfärdigar och kritiserar olika delar av gällande rätt. Värderande ståndpunkter är med andra 
ord en del av rättsdogmatiken. Peczenik markerar dock att de skiljer sig från rent moraliska 
ståndpunkter, detta då bundna rättskällor har större tyngd i dogmatiken än i moralen. Den 
relevans som moralen får för rättskällorna är mer indirekt, som att det ligger moraliska skäl 
till att följa lagen. Det är mot bakgrund av ovan som Peczenik förklarar rättsdogmatiken vara 
deskriptivnormativ. Rättsdogmatiken är varken rent deskriptiv eller rent normativ. Det kan 
förklaras med att det går att skilja mellan rättens yttre och inre system på ett visst område 
samtidigt som de förutsätter varandra. Rättens inre system innefattande rättfärdigande och 
normativa ståndpunkter är beroende av empiriska data om rättens yttre system, alltså om 
gällande rättsregler. Förståelse för rättsreglerna förutsätter således förståelse om systematiken 
för det specifika rättsområdet.34  

Rättsdogmatiken utsätts allt som ofta för kritik. Dels för att inte vara dogmatisk, dels för 
bristande vetenskaplighet. En svaghet hos metoden beskrivs ofta med dess intresse för 
normerna men desto mindre för hur de tillämpas i praktiken.35 Jareborg förnekar dock kritiken 
om rättsdogmatiken som ovetenskaplig. Han beskriver rättsdogmatiken vara rättssystemet 
som normativt system, inte det som systemet sedermera utmynnar i när reglerna väl tillämpas 
av myndigheter och enskilda. För att undersöka konsekvenserna av när de normativa reglerna 
tillämpas i praktiken krävs enligt Jareborg främst studier inom ramen för rättssociologin. Det 
sagda innebär inte att det inte intresserar rättsdogmatiken hur rättsreglerna tillämpas i 

                                                
30 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 47.  
31 Peczenik, A., Vad är rätt? – om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 213 ff.  
32 I not 30 a.a. s. 48 f.  
33 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2008, s. 651 ff.  
34 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 250.  
35 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod i Korling, F., Zamboni, M, Juridisk metodlära, s. 23 ff. 
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praktiken, snarare tvärtom. Rättsdogmatiken som metod skulle nog vara tämligen betydelselös 
om den inte beaktade dess resultat och konsekvenser i praktiken.36  

1.3.2 Samhällsvetenskaplig metod inom ramen för rättssociologi 
Gemensamt för rättsdogmatiken och rättssociologin som rättsvetenskap är intresset för 
rättsordningen.37 Rättsdogmatiken är en normativ vetenskap på så sätt att den utgår från att 
verkligheten stämmer överens med lagstiftningen. För att utvidga perspektivet av hur 
regelverket både tillämpas och uppfattas har en samhällsvetenskaplig metod inom ramen för 
den rättssociologiska metoden kompletterat den rättsdogmatiska i undersökningen.38 
Rättssociologin kompletterar rättsdogmatiken genom att ställa andra frågor till rättsordningen. 
Hydén beskriver kunskapsfältet för rättssociologi bestå dels i integration av samhälleliga 
orsaker och konsekvenser, dels rättsliga företeelser. Med hjälp av samhällsvetenskapliga 
teorier och metoder undersöker rättssociologin således rättsliga företeelser.39  

Hellner delar in den rättssociologiska forskningen i två huvudgrupper, rättssociologi i 
trängre respektive vidare mening. Med det förstnämnda avses sådan forskning som är mer 
närliggande med allmän sociologi och undersöker rättsreglerna från samhällsvetenskapliga 
utgångspunkter. Den sistnämnda ägnar sig mer åt frågor ur juridisk synpunkt. Den är, till 
skillnad från den förra, inte knuten till en viss teoribildning men använder sig i tillämpningen 
av samhällsvetenskapliga metoder. I linje med Hydén menar Hellner att rättssociologin, i 
vidare mening, således kan fungera som en hjälpvetenskap till juridiken.40 Samtidigt menar 
Hydén att rättssociologin likväl konkurrerar med rättsdogmatiken. Inom ramen för 
rättsdogmatiken finns en outtalad premiss om att det är rätten som bestämmer tillämpningen 
medan rättssociologin istället verkar förutsättningslöst och menar att det kan vara 
utomrättsliga faktorer som bestämmer rättens tillämpning.41 Det kan vidare beskrivas med det 
inom rättsdogmatiken omstridda gällande rättsbegreppet. Rättsdogmatiken utgår från att 
verkligheten stämmer överens med vad rättsreglerna föreskriver medan rättssociologin utgår 
från den gällande rätt som faktiskt tillämpas i praktiken.42 Strömholm framhåller egenskaper 
som rättssociologens svar kan medföra men som juristens saknar.  Då rättssociologin anlägger 
ett externt perspektiv på rätten kan fritt konsekvenser och orsaksförhållanden beaktas, utan att 
närmare ta hänsyn till olika förhållandens normativa status, vilket kan leda till utfallet att 
sådana, för juristen, irrelevanta omständigheter faktiskt påverkar det rättsliga avgörandet.43 
Rättssociologin intresserar sig således av hur rätten de facto tillämpas, oberoende av vad 
rättskällorna stadgar. Den klassiska distinktionen är den mellan law in books och law in 
action. Med andra ord, rätten på pappret är en sak medan rätten i verkligheten är en annan.44  

Studier av en så kallad icke-traditionell metod, i jämförelse med den förhärskande 
uppfattning att den rättsdogmatiska är den traditionella, medför dock vissa metodiska 
överväganden. Inom ett normativt perspektiv blir forskningens roll att genom doktrin 
representera den dominerande uppfattningen inom ett visst rättsområde. Motsvarigheten inom 

                                                
36 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 9.  
37 Hydén, H., Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 15.  
38 Hydén, H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle i Korling, F., Zamboni, M, 
Juridisk metodlära, s. 207 ff.   
39 I not 37 a.a. s. 15 ff.  
40 SOU 1969:58, s. 20.  
41 I not 37 a.a. s. 18.  
42 I not 38 a.a. s. 208. 
43 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, s. 51 ff.  
44 Stjernquist, P., En aspekt på rättssociologisk forskning, Tidskrift för rättssociologi 1983/84 s. 8; Hydén, H., 
Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle i Korling, F., Zamboni, M, Juridisk 
metodlära, s. 207 ff.  
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rättssociologin blir istället att presentera de empiriska resultaten.45 Att en traditionell rättslig 
analys ofta står i centrum är viktigt för att upprätthålla rättssäkerheten och i övrigt en god 
rättskultur. Däremot kan empiriskt material som ett komplement stärka rättsvetenskapen och 
dess relevans. Ett sätt att vidga den rättsdogmatiska analysen är att kliva utanför den 
traditionella metoden genom att inhämta empiriskt material inom ramen för en 
samhällsvetenskaplig metod.46 Statistiska analyser, enkät- eller intervjustudier kan samtliga 
nyttjas som samhällsvetenskapliga metoder vilken är en av anledningarna till att rättssociologi 
är en empirisk vetenskap och inte en normativ.47 För att få en bild av hur 
penningtvättslagstiftningen tillämpas har det ansett nödvändigt att tillämpa en 
samhällsvetenskaplig metod i form av kvalitativa intervjustudier.48 Intervjuer breddar 
kunskapen genom att få aktörers syn på en viss fråga eller rättsregel men också genom att 
många gånger vara det enda sättet som visar på hur rättsreglerna faktiskt tillämpas i 
praktiken.49 Strömholm har bland annat uttryckt intervjuer ha stor betydelse för 
faktainhämtandet i nutida rättsvetenskapliga arbeten.50 

Med samhällsvetenskap avses den verksamhet som kan frambringa vetenskapliga svar på 
de frågor som det i samhället sökes svar på. En av de frågor som aktualiseras inom ramen för 
den processen är det epistemologiska problemet. Med andra ord efter det att informationen är 
insamlad på ett tillförlitligt sätt, hur kunskap då är möjlig. Det handlar således om vilka 
metoder som kan användas för att bearbeta materialet. Svaret är genom etablerade 
vetenskapliga metoder följt av frågan hur svaren kan betraktas som sanna och tillförlitliga. 
Inom rättsvetenskapen avgörs den frågan av huruvida svaret stämmer överens med 
rättskällorna vilket dessutom kräver en intersubjektiv giltighet, med andra ord att 
juristprofessionen är eniga om svarets riktighet.51 Inom ramen för den kvalitativa studien 
innebär det att ju fler som är eniga om en viss uppfattning desto större är chansen att 
beskrivningen är sann. Ju mer oberoende personerna var i att komma fram till denna enighet 
desto större sannolikhet att det är sant.52 

Fastighetsmäklarbranschen är ett relativt snävt område där speciell kunskap krävs. Det är 
också av den anledningen en kvalitativ undersökning har tillämpats. Juridiken är i sig 
kvalitativ då det oftast inte är mängden som ger styrkan i ett argument. Ett nytt rättsfall 
medför inte sällan att de tidigare blir att betrakta som obsoleta. Materialet inom den positiva 
rätten angrips med en juridisk metod, det vill säga kvalitativ metod. Även det empiriska 
materialet i form av intervjuer har behandlats med en sådan metod.53 Inom ramen för den 
kvalitativa studien har en semi-strukturerad intervju genomförts, vilken främst anger på vilket 
sätt frågorna utformats och ställts. I undersökningen är intervjuerna baserade på ett mer eller 
mindre i förväg upprättat frågeformulär där vissa utvalda frågor har ställts till samtliga medan 
vissa frågor utformats specifikt till den enskilda aktören.54 Vid kvalitativa intervjuer generellt 
är det viktigt att det ställs öppna frågor och inte slutna. Såväl inledande som 
uppföljningsfrågor har därav ställts varav de senare har varit av mer ledande karaktär. 

                                                
45 Hydén, H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle i Korling, F., Zamboni, M, 
Juridisk metodlära, s. 222 ff. 
46 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap del I, JT 1995/96, s. 728. 
47 Gräns, M., Användningen av andra vetenskaper i Korling, F., Zamboni, M, Juridisk metodlära, s. 425; Hydén, 
H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle i Korling, F., Zamboni, M, Juridisk 
metodlära, s. 207.  
48 I not 45 a.a. s. 222 ff. 
49 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap del II, JT 1995/96, s. 1042. 
50 Strömholm, S., Något om sociologiens betydelse för juridiken, SvJT 1970 s. 107.  
51 I not 45 a.a. s. 224 f.  
52 Jacobsen, D.I., Hur genomför man undersökningar? – introduktion till samhällsvetenskapliga metoder, s. 25.  
53 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap del II, JT 1995/96, s. 1042 ff.   
54 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, s. 563 ff.  
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Samtliga tillfrågade har dock först fått besvara de öppna frågorna. Beroende på svaret har 
respektive följdfrågor ställts.55  

Informationen måste sedermera uppfylla vissa kriterier för att anses vetenskaplig.56 De 
viktigaste kriterierna vid samhällsvetenskaplig undersökning inom ramen för en kvalitativ 
undersökning är reliabilitet och validitet. Med reliabilitet avses tillförlitlighet och pålitlighet, 
huruvida materialet samlats in på ett korrekt sätt och är representativt. Vidare även om 
resultatet blir detsamma vid återupprepad undersökning eller om det snarare handlade om 
tillfälligheter. Vid en kvalitativ intervju innebär det att en annan forskare behöver gå in i en 
liknande roll som den första för att det som framkommer ska kunna jämföras med den 
ursprungliga, extern reliabilitet57. Med validitet avses relevans, att använda rätt metod och 
material för det som undersöks. Genom intern validitet ska en god överenskommelse kunna 
säkerställas mellan, som i detta fall intervjuerna, och de teoretiska idéer som sedan utvecklas. 
Den externa validiteten mäter i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras. Den externa i 
jämförelse med den interna kan dock vid kvalitativa studier bli svårare att mäta då studien 
oftast görs av ett begränsat urval.58 

Mot bakgrund av den komplexitet som råder inom rättsområdet har intervjudeltagarna 
noggrant valts ut och tillfrågats.59 De fyra aktörer som intervjuades kom således att 
representera både en tillsynsmyndighet, branschorganisation och fastighetsförmedlingar 
samtliga företrädda av jurister. Med anledning av de tillfrågades ställning i branschen, jurister 
som dagligen är i kontakt med fastighetsmäklare och med kunskap om regelverket, måste 
materialet anses såväl relevant som representativt. Vad gäller antal intervjuer gäller oftast att 
så många intervjuer krävs att mättnad kan anses uppnådd, det vill säga när nya intervjuer inte 
längre tillför ny information. Redan ett fåtal intervjuer på ett visst område anses kunna vara 
mycket givande.60  

 Vid framställningen av den kvalitativa undersökningen har en kombination av realistiska 
och impressionistiska berättelser tillämpats som det sätt varefter intervjusvaren har 
presenterats. Intervjuerna redovisas således i tredje person varvat med andra person för att 
skapa en tydlig och levande presentation.61  

1.3.3 Komparativ metod  
Särskilt inom rättsområden där unionsrätten och internationella överenskommelser har stort 
inflytande kan det vara angeläget att beakta utländsk rätt.62 Den svenska 
penningtvättslagstiftningen har sin grund i EU-rättsliga direktiv vilka i sin tur grundas på 
internationella källor, huvudsakligen rekommendationer framtagna av The Financial Action 
Task Force (FATF). Den nationella lagstiftningen bygger således direkt och indirekt på 
gemenskapsrättsliga såväl som internationella bestämmelser. Beaktande av utländskt material 
har således varit ofrånkomligt.63  

                                                
55 Yin, R., Kvalitativ forskning – från start till mål, s. 136 f; Se bilaga 2-5.  
56 Jacobsen, D.I., Hur genomför man undersökningar? – introduktion till samhällsvetenskapliga metoder, s. 12. 
57 Intern reliabilitet är mer relevant vid kvantitativa studier.  
58 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, s. 71 ff. s. 465 ff. 
59 Se avsnitt 1.4.  
60 Hydén H., Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle i Korling, F., Zamboni, M, 
Juridisk metodlära s. 224 ff; Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och 
argumentation, 2018, s. 55; Jacobsen, D.I., Hur genomför man undersökningar? – introduktion till 
samhällsvetenskapliga metoder, s. 127.  
61 Yin, R., Kvalitativ forskning – från start till mål, s. 254.  
62 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, 2018, s. 59.  
63 Se kap. 2.  
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En stor del av det brottsbekämpande arbetet sker på internationell nivå där FATF ständigt 
presenterar olika penningtvättsupplägg för samtliga medlemmar att ta ledning av.64 En av 
fördelarna med att tillämpa en komparativ metod är exempelvis att finna lösningar med 
ledning av hur andra länder löst ett visst problem.65 Det är dock inte säkert att alla typfall är 
applicerbara inom den svenska fastighetsbranschen vilken är en konsekvens av att tillämpa 
komparativ metod och kan även vara avgörande för huruvida metoden lämpar sig.66 
Fastighetmäklarbranschen skiljer sig länder emellan inte minst vad gäller mäklares uppgifter. 
I ett flertal av de europeiska länderna anlitas exempelvis notarius publicus67 eller advokater 
för att utföra en stor del av det fastighetsmäklare i Sverige själva utför.68 Något som också 
tydliggörs vid vissa av FATF:s presenterade typfall över brottsupplägg. Typfallen måste därav 
beaktas restriktivt mot bakgrund av ländernas olikheter sett till mäklaryrket.69 Det hade krävts 
omfattande arbete för att identifiera det land som är mest likt Sverige vad gäller mäklarnas 
uppgifter för att applicera det på svensk rätt. Det hade därav inte blivit rättssäkert att göra en 
strikt jämförelse mellan fastighetsmäklares tillämpning av penningtvättsreglerna i andra 
länder.70 Vikten av att ta ledning av utländskt material negligeras dock inte utan är av stor vikt 
för att bekämpa penningtvätt och identifiera varningssignaler.  

Undersökningens problemformulering grundar sig delvis i den uppfattning att det 
internationellt motiveras att penningtvätt är ett stort problem inom fastighetsbranschen. Det är 
dock oklart om så är fallet för Sveriges del. Undersökningen skulle således inte ur den 
aspekten tjäna på att ägna utländsk rätt allt för stor del. Som både Sandgren och Strömholm 
betonar är det viktigt att undvika ett mellanläge vid bruk av utländsk rätt. Vikten av att 
bestämma i vilken utsträckning det utländska materialet ska användas är således nödvändigt 
för att inte ägna för mycket åt materialet utan att det behandlas på ett fullgott sätt och vice 
versa.71 I undersökningen har materialet främst tjänat sitt syfte i informations- och 
orienteringsyfte samt via så kallad exempelsamling. Vad gäller främst brottsupplägg på 
nationellt plan är materialet minst sagt knapphändigt. Utländsk rätt har därav tillämpats som 
en exempelsamling och varit till stor nytta i problemdiskussionen. Ur ett sådant perspektiv har 
utländsk praktisk erfarenhet nyttjats snarare än utländsk rätt, varför redogörelse för det 
utländska landets rättsregler i sammanhanget inte varit nödvändigt. Även uppgifter om 
främmande rättsordningars frekvens i dess tillämpning och förekomsten av teoretiska studier 
har varit till nytta. Materialet har då snarare använts som informations- och orienteringssyfte 
genom att översiktligt identifiera förekomsten av rättsliga fenomen.72  

1.4 Material 
Undersökningen grundas främst i de traditionella rättskällorna i enlighet med Peczeniks 
rättskällelära.73 I första hand har förarbeten och lagtext avseende penningtvättslagen, 
penningtvättsbrottslagen och fastighetsmäklarlagen (2011:666) (FML) beaktats. Även 

                                                
64 FATF, Money Laundering & Terrorist Financing Through The Real Estate Sector, 2007; FATF, 1997–1998 
report on Money Laundering Typologies, 1998.  
65 Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 30. 
66 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, 2018, s. 60.  
67 Jurist med särskild kompetens och roll.  
68 Jingryd, O., Segergren, L., Fastighetsförmedling, s. 51 ff. 
69 FATF, Money Laundering & Terrorist Financing Through The Real Estate Sector, 2007. 
70 I not 65 a.a. s. 30.  
71 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, 2018, s. 59 f; 
Strömholm, S., Användning av utländskt material i juridiska monografier – några anteckningar och förslag, 
SvJT 1971 s. 253.  
72 Strömholm, S., Användning av utländskt material i juridiska monografier – några anteckningar och förslag, 
SvJT 1971 s. 255 ff.  
73 Peczenik, A., Vad är rätt? – om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 213 ff. 
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Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) föreskrifter och allmänna råd har beaktats för visst 
förtydligande. Vidare har även EU-direktiv, internationella konventioner och 
rekommendationer, främst framtagna av FATF, nyttjats med anledning av den nationella 
penningtvättslagstiftningen som ett resultat av utländska standarder.  

För att påvisa regelverkets tillämpning i praktiken är domstolsbeslut och myndighetsbeslut 
av betydelse. Rättsfall på området är begränsat generellt och i princip obefintligt vad gäller 
specifikt fastighetsmäklare och de straffrättsliga bestämmelserna om penningtvätt. Ett par 
rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)74 vad gäller fastighetsmäklare generellt har 
dock varit betydelsefulla för att belysa principiella bedömningsgrunder utvecklade i praxis. I 
övrigt har FMI:s beslut stor betydelse på området. Som Peczenik anför kan myndighetsbeslut 
ha stor tyngd i en undersökning, inte minst där undersökningen avser att granska vissa 
problem.75 Besluten har en betydande roll vad gäller att kartlägga hur efterlevnaden av 
regelverket ser ut och var eventuella brister ligger vilket bidrar till en mer underbyggd analys. 
Vidare har besluten också tjänat som underlag vad gäller att identifiera brottsupplägg. Urvalet 
av beslut gjordes först genom att i FMI:s beslutsregister söka efter respektive åtgärd som 
fastighetsmäklare brustit i efterlevnaden av. Därefter beaktades årtalen med syfte att 
presentera så nya beslut som möjligt med tillämpning av (2009:62) eller (2017:630) års 
penningtvättslag. Utöver det valdes beslut som ansågs vara av principiell vikt för att belysa 
brottsupplägg.  

I enlighet med Peczeniks rättskällelära får doktrin såväl som utländsk rätt beaktas i den 
juridiska argumentationen.76 Till doktrin hör bland annat lagkommentarer, läroböcker, artiklar 
och tidskrifter77, vilka samtliga haft betydelse för undersökningen.78 Till det förstnämnda har 
Fastighetsförmedling av Ola Jingryd och Lotta Segergren tjänat som underlag vad gäller 
fastighetsmäklare och dess yrkesmässiga förmedling. Ola Jingryd har även bidragit med 
författningskommentarer till FML. För kunskap om penningtvättsprocessen och även viss 
ledning av potentiella brottsupplägg på nationellt plan har främst två verk varit betydelsefulla. 
Åtgärder mot penningtvätt m.m. – en praktisk vägledning och kommentar framtagen av 
juristerna Thomas Grahn, Fredric Lundén, Kent Madstedt och Björn Wendleby som samtliga 
är experter på området. Även Svarta pengar – en handbok om penningtvätt framtagen av den 
första internationellt certifierade penningtvättsspecialisten i Sverige vid namn Agneta Syrén 
har bidragit med nyttig information. Med anledning av penningtvätt som en internationell 
företeelse har även utländskt material med fördel använts i undersökningen. Material har 
inhämtats främst med anledning av den nationella penningtvättslagens grund i internationella 
rekommendationer. Vidare har det nyttjats för att tillsammans med nationella brottsupplägg 
fylla vissa luckor där brottsupplägg ansetts oklart eller på annat sätt för att ge mer tyngd åt 
nationella upplägg. Den utländska studien Money Laundering in the Real Estate Sector – 
Suspicious properties framtagen av Brigitte Unger och Joras Ferwerda har även den gett 
ledning. Studien är baserad på nederländsk data men det framgår även av studien att 
brottsuppläggen likväl kan tillämpas på andra länder.79 Den strategiska analysen Money 
laundering through real estate framtagen av Australian Government har på liknande sätt gett 
tyngd åt identifierade brottsupplägg.  

Som både Peczenik och Sandgren betonar har myndighetsmaterial inte sällan stor inverkan 
på rättsbildningen.80 Till undersökningen har sådant material från tillsyns- och 
                                                
74 Även rättsfall från Regeringsrätten.  
75 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 48 f.  
76 Peczenik, A., Vad är rätt? – om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 213 ff. 
77 Ett flertal tidskrifter har använts som stöd för metodavsnitten, se avsnitt 1.3.  
78 Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 189.  
79 Unger, B., Ferwerda, J., Money Laundering in the Real Estate Sector – Suspicious Properties, s. 1.  
80 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap del II, JT 1995/96, s. 1040 ff; Peczenik, A., Om den 
förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990, s. 48 f. 
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brottsförebyggande myndigheter bidragit med kunskap. Samordningsfunktionens material om 
information till fastighetsmäklare om penningtvätt och finansiering av terrorism har bidragit 
med ledning främst vad gäller nationella brottsupplägg. Rapporter utförda av 
Brottsförebyggande rådet (Brå) har varit betydelsefulla i undersökningen med anledning av 
dess omfattande utredningar inom området.81 Vidare har årsrapporter framtagna av 
Finanspolisen (FIPO) och FMI utgjort det statistiska underlaget vilket har varit avgörande för 
analysen av rapporteringsfrekvensen.82 Urvalet av statistiken har begränsats till att avse åren 
2009 – 2017. Valet av tidsperiod har gjorts mot bakgrund av penningtvättslagens tillämpning 
på fastighetsmäklare. Ett första urval gjordes med anledning av att det var först år 2005 som 
fastighetsmäklare kom att omfattas av regelverket.83 Ett andra urval gjordes på grund av att en 
ny penningtvättslag84 trädde ikraft år 2009 med anledning av det tredje 
penningtvättsdirektivet.85 Direktivet utgår från en riskbaserad metod vid rutiner och 
bedömning av penningtvätt. Metoden ligger till grund än idag vilket ger en mer rättvis 
bedömning av statistiken än om tidigare rapporter hade beaktats. Slutår valdes rimligen för att 
kunna presentera ett så aktuellt material som möjligt motsvarande dagens lagstiftning. 86 

Som ett komplement till den statistiska analysen har intervjuer utgjort material för att visa 
rättsreglernas överensstämmelse i praktiken.87 Som ett första urval av intervjudeltagare 
konstaterades att det är specialkompetensen inom området som är relevant för att materialet 
ska tjäna som underlag för en analys. Relevanta aktörer valdes därav ut till de som arbetar 
närmst med problemen och därav besitter kompetensen men också aktörer som har olika 
relation till fastighetsmäklare. Både de som utövar tillsyn över dem, de som står bakom dem 
som förbund men också fastighetsförmedlingarna där mäklarna verkar.88 FMI som 
tillsynsmyndighet tillfrågades då den har en viktig roll att kontrollera mäklarnas efterlevnad 
av penningtvättslagen men också med dess föreskriftsrätt på området.89 
Fastighetsmäklarförbundet (FMF) då det är ett av de två branschorganisationerna för 
fastighetsmäklare.90 Swedbank Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling tillfrågades 
dels då de är några av de största fastighetsförmedlingarna på marknaden men också med 
beaktande av deras olika fokus vad gäller förmedlingsobjekt.91  

  
1.5 Avgränsningar 
De frågeställningar som undersökningen ämnar besvara har avgränsats till att primärt gälla 
svensk rätt. Penningtvätt är dock som nämnt en internationell företeelse varför utländskt 
material är ofrånkomligt. Även om sådant material nyttjats görs en avgränsning från utländsk 
rätt på så sätt att en jämförelse genom en komparativ metod inte tillämpas. En begränsning 
har vidare gjorts vad gäller potentiella brottsupplägg. Eftersom läget är tämligen oklart 
huruvida det finns ett mörkertal i branschen har valet att inte överpresentera brottsupplägg 

                                                
81 Brå, Penningtvätt och annan penninghantering - kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi, 
rapport 2015:22; Brå, Penningtvätt - rapportering och hantering av misstänkta transaktioner, rapport 2011:4.  
82 Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2014, s. 14; Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2017, 
s. 28; FMI, Årsredovisning 2011, s.13, 2012, s.14, 2014, s.15, 2017, s.17. 
83 Prop. 2003/04:156 s. 2. 
84 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  
85 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att 
det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.  
86 Prop. 2008/09:70 s. 1 f.  
87 Strömholm, S., Något om sociologiens betydelse för juridiken, SvJT 1970 s. 107. 
88 Se reliabilitet och validitet i avsnitt 1.3.2.  
89 FMI, Om Fastighetsmäklarinspektionen, 2019-02-05.  
90 FMI, Frågor utanför FMI:s verksamhet, 2017-10-13.  
91 Svensk Fastighetsförmedling, Om Svensk Fastighetsförmedling, 2019; Fastighetsbyrån, Sveriges största 
mäklare.  
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gjorts medvetet. Det hade kunnat redogöras för fler brottsupplägg med ledning av andra 
länder men av utrymmesskäl men också för att inte överdriva ett läge vars problem inte finns 
belägg för har det därav begränsats. Även av den anledning att det föreligger skillnader i 
fastighetsmäklarbranschen och vad mäklarna faktiskt utför i det dagliga arbetet länderna 
emellan.92 

Två huvudsakliga avgränsningar görs i undersökningen. Den första till att fokusera på 
enbart penningtvätt och inte finansiering av terrorism. Penningtvättslagen är i sin helhet 
tillämplig på de båda, men av utrymmesskäl och relevans för undersökningen kommer 
finansiering av terrorism lämnas utanför denna framställning och endast beröras kort i 
samband med redogörelse av regelverket. Den andra avgränsningen görs till att endast utreda 
penningtvätt inom fastighetsmäklarbranschen. I enlighet med 1 kap. 2 § penningtvättslagen 
åläggs ett stort antal verksamhetsutövare93 att verka för att förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Undersökningen kommer dock i huvudsak utgå från tillämpningen 
vad gäller fastighetsmäklare i egenskap av verksamhetsutövare. Övriga verksamhetsutövare 
kommer således bortses ifrån och kommer endast delvis nämnas för att tydliggöra 
fastighetsmäklarens ställning genom jämförelser. Som en naturlig följd avgränsas därmed till 
enbart fysiska personer då endast fastighetsmäklaren som fysisk person94 faller inom lagens 
tillämpningsområde i enlighet med 1 kap. 2 § p.13 penningtvättslagen. Genomgående i 
undersökningen kommer därav begreppet verksamhetsutövare användas synonymt med 
fastighetsmäklare. I de fall verksamhetsutövare används och åsyftar samtliga som faller under 
penningtvättslagen kommer det tydliggöras med begreppen finansiella respektive icke-
finansiella verksamhetsutövare.  

Avgränsningar i det empiriska materialet har även varit nödvändigt. Vid redogörelse av hur 
rapporteringen av misstänkt penningtvätt ser ut har granskningen avgränsats till att gälla 
statistik avseende åren 2009 – 2017.95 Med anledning av undersökningens huvudsakliga 
avgränsning avser statistiken främst fastighetsmäklare. Verksamhetsutövare som banker, 
revisorer och advokater redovisas i den statistiska framställningen som jämförelseobjekt 
mellan finansiella och icke-finansiella verksamhetsutövare.  

En begränsning gjordes även i antalet intervjuer även om fler hade kunnat bidra med 
ytterligare synpunkter på området. Exempelvis övervägdes intervjuer med fastighetsmäklare 
för att få en bild av praktiken på verksamhetsnivå. Sådana intervjuer hade dock krävt en 
ofantlig mängd till antal för att anses representativt. De frågor som hade behövt ställas är jag 
också tveksam till hade kunnat besvarats med tillräcklig tillförlitlighet. Fastighetsmäklare har 
trots allt en rad skyldigheter enligt penningtvättslagen som hade kunnat påverka svarens 
riktighet.  

1.6 Forskningsläge  
Rättsvetenskaplig kvalitet förutsätter i första hand att ämnet är relevant för att få praktisk 
såväl som teoretisk betydelse. Undersökningen måste anses bli tämligen betydelselös om det 
inte motiveras av viss samhällsrelevans.96 Ämnet är högaktuellt och är ständigt föremål för 
massmedias bevakning, inte minst med anledning av en rad penningtvättshärvor som 
uppdagats inom banksektorn.97  

                                                
92 Se avsnitt 1.3.3. 
93 En fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av penningtvättslagen.  
94 Se SOU 2018:64 vilken föreslår att även fastighetsmäklarföretag ska omfattas av reglerna.  
95 Se avsnitt 1.4.  
96 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, 2007, s. 17 f.  
97 Jfr. FI, FI kommenterar den senaste händelseutvecklingen i Swedbank, 2019; DI, Detta har hänt: 
Penningtvättsskandalen på Danske Bank, 2018. 
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Det har presenterats ett flertal uppsatser inom ämnet penningtvätt. Uppsatserna är dock 
avgränsade till att belysa främst banksektorn eller icke finansiella verksamhetsutövare som 
revisorer. Det finns även ett begränsat antal uppsatser generellt med tillämpning av den nya 
penningtvättslagen98. Det finns således ytterst få, om inga alls, uppsatser som berör 
penningtvätt inom fastighetsmäklarbranschen med anledning av den senaste lagen. 
Internationella organisationer presenterar ständigt information om den risk som 
fastighetsmäklarbranschen anses ha för penningtvätt. Regelverket utvecklas och typfall av 
olika länders potentiella brottsupplägg inom fastighetsbranschen presenteras. Trots det är det 
ändock oklart i vilken utsträckning fastighetsmäklarbranschen i Sverige faktiskt utsetts för 
penningtvätt. Av stor betydelse för undersökningens relevans är den materialbrist, vad gäller 
den svenska fastighetsmäklarbranschen, som råder på området.99 

1.7 Disposition  
Efter det inledande kapitlet ser dispositionen ut på följande sätt. I kapitel två ges det 
inledningsvis en bakgrund till penningtvättsreglernas framväxt, internationellt såväl som 
gemenskapsrättsligt. Vidare i samma kapitel redogörs för huvuddragen i den administrativa 
penningtvättslagen och den straffrättsliga penningtvättsbrottslagen. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse av brottsbekämpande aktörer på området. Kapitel tre syftar inledningsvis till att 
ge läsaren en grundlig genomgång av fastighetsmäklares skyldigheter enligt FML men inte 
minst penningtvättslagen. I anslutning därtill ges en redogörelse av FMI:s verksamhet med 
anledning av deras registrering och tillsyn av fastighetsmäklare. Därefter presenteras 
statistiska resultat avseende rapporter av misstänkt penningtvätt följt av ett avsnitt om 
rapporteringsfrekvensen i praktiken utifrån intervjusvar. Kapitel fyra inleds med att närmare 
behandla definitionen av penningtvätt och dess olika syften. I kapitlets andra avsnitt redogörs 
kriterierna för att ett brott ska vara att betrakta som organiserat samt innebörden av          
modus operandi och vad det får för konsekvenser för det brottsutredande arbetet inom 
penningtvätt. Därefter följer en genomgång av penningtvättsprocessens olika faser för att 
sedermera redogöra för brottsupplägg inom ramen för fastighetsmäklarbranschen. Kapitlet 
avslutas med ett sammanfattande avsnitt för att mer översiktligt kategorisera de 
varningssignaler mäklaren har att iaktta med utgångspunkt i en förebyggandeprocess. De sista 
två avsnitten i kapitlet innehåller inslag av analys för att redogöra för synpunkter i anslutning 
till ett specifikt brottsupplägg. I nästföljande kapitel fem följer den huvudsakliga analysen. 
Interna såväl som externa faktorer identifieras och analyseras med anledning av 
rapporteringsfrekvensen. Avslutningsvis analyseras rapporteringsfrekvensens konsekvenser 
för det brottsförebyggande arbetet. Vissa delar ger sken av slutsatser vilket ansågs nödvändigt 
för att tydliggöra vissa analytiska resonemang. I det sjätte och sista kapitlet återkopplas till 
frågeställningar och metod i förhållande till undersökningens resultat. De huvudsakliga 
slutsatserna presenteras.  
 
 
 
 

                                                
98 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  
99 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, 2018, s. 33.  
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2. Penningtvättsreglernas framväxt internationellt, 
gemenskapsrättsligt och nationellt 
2.1 Bakgrund till penningtvätt som företeelse 
Penningtvätt är som känt en internationell företeelse och utgör ett stort problem på den 
internationella arenan. Trots penningtvättens internationella anknytning tros termen ha 
introducerats så sent som 1986 i US Money Laundering Control Act of 1986.100 Begreppet 
som sådant sägs dock ha myntats tidigare än så och kan härledas tillbaka till 1930-talet i USA. 
Landet hade vid tidpunkten stora problem med den bakomliggande organiserade 
brottsligheten till penningtvätt. Al Capone var namnet på personen som stod bakom en rad 
kriminella insatser på området. För att omsätta de stora summor pengar som kriminaliteten 
genererade köpte Al Capone och hans gäng in sig i olika affärsverksamheter varav en kedja 
med kemtvättsverksamhet var en. Uttrycket penningtvätt har således sitt ursprung från den 
verksamhet där Al Capone tvättade sina illegala inkomster. Genom att förfalska bokföringen 
och omsättningen kunde illegala inkomster omvandlas till legala, med andra ord, to launder 
money.101 

Med penningtvätt som ett stort gränsöverskridande problem är det av vikt med en 
grundläggande förståelse för reglernas framväxt. Internationella regler följt av EU-rättsliga 
kommer därav att redogöras först, för att sedan avsluta med det nationella regelverket. 
Nämnda ordning utgör alltså bakgrunden till vad som utgör grunden för den lagstiftning vi har 
idag.  

2.2 The Financial Action Task Force   
The Financial Action Task Force är ett mellanstatligt organ vars huvudsakliga syfte är att 
bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism, spridning av massförstörelsevapen och andra 
relaterade hot mot integriteten i de internationella finansiella systemen. Detta genom att aktivt 
utforma internationella rekommendationer och andra rättsliga, administrativa och operativa 
åtgärder.102 

Det var vid toppmötet i Paris år 1989 som G-7 länderna bildade organisationen och bestod 
vid dess bildande av 16 medlemmar, varav Sverige var ett. I skrivandets stund har FATF 37 
medlemmar.103 Genom sina medlemmar och tillhörande nio regionala organ når FATF ut till 
cirka 190 jurisdiktioner som samtliga i och med medlemskapet åtagit sig att implementera och 
följa rekommendationerna.104 Till grund för organisationens arbete ligger 40 reviderade 
rekommendationer där organ som Förenta nationerna (FN), Internationella valutafonden 
(IMF) och Världsbanken med flera samtliga ställt sig bakom. I och med rekommendationerna 
åtar sig medlemmarna bland annat att kriminalisera penningtvätt och vidare utforma regler i 
fråga om förverkande.105 För att så många brott som möjligt ska omfattas av förbrottet ska 
kriminaliseringen utformas i linje med FN-konventionen.106 

Rekommendationerna utgör också basen för direktiv inom ramen för EU. Samtliga direktiv 
som har legat till grund för det nationella regelverket på området bygger på 
rekommendationer från organisationen.107 I takt med att de revideras ändras också EU:s 
direktiv på området vilket tillstyrker FATF:s regler dess rättsverkningar. Med anledning av 
standarderna uppställs krav på medlemsstaternas legala system inom ramen för de 
                                                
100 Bergström, M., EU som lagstiftare inom straffrätten och reglerna mot penningtvätt, SvJT 2011 s. 366.  
101 Syrén, A., Svarta pengar – en handbok om penningtvätt, s. 14 f.  
102 Åklagarmyndigheten, Penningtvättsbrottslagen – en genomgång av domar, RättsPM 2016:2, s. 6.  
103 SOU 2018:64 s. 88.  
104 FI, FATF och andra aktörer, 2018-11-12.  
105 FATF, The FATF Recommendations, 2018, s. 10 f; prop. 2016/17:173 s. 170. 
106 I not 102 a.a. s. 6.  
107 I not 102 a.a. s. 6. 
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straffrättsliga såväl som för de administrativa reglerna.108 Organisationen bedriver aktivt 
arbete för att garantera både spridning och efterlevnad av rekommendationerna. Även 
utvärderingar av medlemsstaterna och kontinuerliga uttalanden om länder klassificerade inom 
högriskzoner hör till FATF:s uppgifter.109 
 
2.3 Penningtvättsdirektiven   
Det första penningtvättsdirektivet110 antogs år 1991 och implementerades i svensk rätt genom 
lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt. Sverige var vid tidpunkten inte medlem i EU 
men var skyldiga att ratificera direktivet med anledning av dess medlemskap i Europeiska 
frihandelssammanslutningen (EFTA)111 och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES)112 i vilket även direktivet ingick som en del av avtalet.113 Det huvudsakliga syftet med 
direktivet var att motverka att friheten för kapitalrörelser och tillhandahållandet av finansiella 
tjänster utnyttjas för penningtvätt genom att samordna insatserna. Direktivet riktade fokus mot 
kredit- och finansinstitut som ålades att vid ingående av affärsförbindelser kontrollera kunders 
identitet. Även skyldigheten att anmäla misstänkt penningtvätt till berörd myndighet infördes. 
Det uppställdes även krav på att införa rutiner för verksamheten för att minimera riskerna för 
penningtvätt. Det föreslogs dock inte något straffansvar för den som brister i efterlevnaden.114  

År 2001 antogs det andra penningtvättsdirektivet115 med utökat tillämpningsområde till att 
omfatta verksamhetsutövare även utanför den finansiella sektorn. Fastighetsmäklare och 
revisorer för att nämna ett par. I anslutning härtill utökades även kretsen av förbrott från att 
tidigare endast ha omfattat narkotikarelaterade brott. I propositionen föreslogs också strängare 
krav på identitetskontroll när en affärsförbindelse inleds på distans. Ändringarna genomfördes 
i svensk lagstiftning med ikraftträdande 1 januari 2005.116 

Med anledning av det tredje penningtvättsdirektivet117 infördes lag (2009:62) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Regelverket kom genom direktivet även att 
omfatta regler om åtgärder mot finansiering av terrorism. Även det tredje direktivet utvidgade 
också antalet aktörer. Vissa begränsningar infördes dock vad gäller fastighetsmäklare till att 
undanta hyresförmedlare från tillämpningen.118 Direktivet medförde vidare en bredare 
definition av vad som utgör penningtvätt samt att förbrottet utvidgades till att omfatta i 
princip all typ av brottslighet. Genomgående för det tredje penningtvättsdirektivet var att 
åtgärder skulle vidtas utifrån ett riskbaserat förhållningssätt.119 Med det avses kortfattat att 
direktivet i grunden utgår från att riskerna inte är detsamma för alla länder, kunder, 
verksamhetsområden utan att resurserna snarare ska användas där behoven finns och ämnar i 
sin helhet vara mer situationsbaserat.120 

                                                
108 Bergström, M., EU som lagstiftare inom straffrätten och reglerna mot penningtvätt, SvJT 2011 s. 366.   
109 FI, FATF och andra aktörer, 2018-11-12. 
110 Rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet 
används för tvättning av pengar.  
111 EFTA grundades 1960 och syftar till att skapa fri handel för industriprodukter mellan länderna.  
112 EES är ett samarbete mellan EU och dess medlemsstater samt Island, Liechtenstein och Norge.   
113 Prop. 1992/93:207 s. 1; Regeringskansliet, Sveriges väg till EU-medlemskap, 2015-01-20.  
114 Prop. 2008/09:70 s. 46; prop. 1992/93:207 s. 2.  
115 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001 om ändring av rådets direktiv 
91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar.  
116 SOU 2018:64 s. 88 f; prop. 2003/04:156 s. 2.  
117 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att 
det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. 
118 Prop. 2008/09:70 s. 1 f, s. 57 f.  
119 I not 118 a.a. s. 47 f.  
120 Art. 8.2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att 
förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.  
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På samma sätt som tidigare direktiv bygger även det fjärde penningtvättsdirektivet121 i 
huvudsak på de 40 rekommendationerna framtagna av FATF. Det är genom direktivet som 
den nuvarande penningtvättslagen trädde ikraft i augusti år 2017. Även detta direktiv breddar 
kretsen av verksamhetsutövare och omfattar likt det andra och tredje penningtvättsdirektivet 
även fastighetsmäklare. Vikten av att använda en riskbaserad metod slås fast tillsammans med 
ytterligare krav på att metoden tillämpas. För Sveriges vidkommande innebar detta en 
omfattande revidering av penningtvättslagen. Det fjärde direktivet ställer bland annat krav på 
att juridiska personer ska ha uppgifter om sina verkliga huvudmän och lagra dess uppgifter i 
ett register samt att reglerna kring förenklade åtgärder vid kundkännedom stramas åt. 
Direktivet omfattar även administrativa sanktioner som medlemsstaterna är skyldiga att 
genomföra i de fall det inte finns en motsvarande straffrättslig reglering.122  

I maj 2018 antogs även ett direktiv om ändring av det fjärde penningtvättsdirektivet som 
omfattar även hyresförmedlare med begränsning till att omfatta endast transaktioner för vilka 
månadshyran uppgår till eller överstiger 10 000 euro. Direktivet ska vara genomfört senast 10 
januari 2020.123 

2.4 Det nationella regelverket samt aktörer inom området  
2.4.1 Det administrativa regelverket 
Internationella rekommendationer följt av EU-rättsliga direktiv har lett upp till den 
lagstiftning som på nationell nivå idag benämns penningtvättslagen. Det grundläggande är 
dock inte att Sverige genom medlemskap tvingats implementera regleringen utan snarare 
vikten av att penningtvätt faktiskt förebyggs även på nationell nivå.  

Arbetet måste ske aktivt såväl som proaktivt. Åtgärderna mot penningtvätt är 
brottsförebyggande sett till syftet men regelverket är i sig av administrativ karaktär.124 Den 
administrativa regleringen återfinns främst i penningtvättslagen som genom portalparagrafen, 
1 kap. 1 §, stadgar det proaktiva syftet att förhindra att företag nyttjas för penningtvätt och 
terrorismfinansiering. Gemensamt för reglering av penningtvätt och finansiering av terrorism 
är nyttjandet av det finansiella systemet för illegala ändamål, varför de båda ofta förekommer 
i samma kontext. En skillnad är dock att terrorism kan finansieras med legalt intjänade medel 
medan penningtvätt syftar till att dölja en vinstgenererande brottslig handling.125 Någon 
närmare eller vedertagen definition av begreppet penningtvätt är dock svårare att 
presentera.126 Mot bakgrund av avsaknaden av en sådan ger det skäl att titta närmare på art. 
1.3127 i det fjärde penningtvättsdirektivet som istället beskriver penningtvätt genom ett antal 
uppsåtliga handlingar. Definitionen har vidare fått utgöra grunden till lydelsen i dagens 
lagstiftning och kan sägas utgöra den ”klassiska penningtvätten”. Definitionen innebär att det 
föreligger ett underliggande förbrott och att den egendom som härrör från förbrottet tvättas vit 
på något av, art. 1.3, angivna sätt.128  

Mot bakgrund av det definieras penningtvätt i 1 kap. 6 § penningtvättslagen med åtgärder 
avseende pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som 
kan dölja egendomens samband med brott eller främja möjligheterna för någon att 
                                                
121 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att 
det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.  
122 Prop. 2016/17:173 s. 171 f.  
123 SOU 2018:64 s. 89 f. 
124 Prop. 2008/09:70 s. 46.  
125 I not 122 a.a. s. 170.  
126 SOU 2016:8 s. 55.  
127 Se bilaga 1.  
128 SOU 2016:8 s. 56 f.    
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tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, eller på annat sätt främja möjligheterna för 
någon att undandra sig rättsliga påföljder. Åtgärder som innebär att någon förvärvar, innehar, 
hävdar rätt till eller brukar egendomen som härrör från brott är också att betrakta som 
penningtvätt. Av bestämmelsens andra stycke följer att även egendom som typiskt sett är 
ägnad att dölja att någon avser att berika sig, eller någon annan, genom en framtida brottslig 
handling ska jämställas med penningtvätt.  

Kompletterande regler vad gäller åtgärder mot penningtvätt finns vidare i förordningen 
(2009:92) om åtgärder om penningtvätt och finansiering av terrorism 
(penningtvättsförordningen).129  

2.4.2 Det straffrättsliga regelverket  
Vikten av en effektiv kriminalisering av penningtvätt är en förutsättning för att bekämpa 
penningtvätt och dess spridning. För att ytterligare öka efterlevnad av det administrativa 
regelverket kompletterades det därav med ett straffrättsligt och återfinns främst i 
penningtvättsbrottslagen.130  

Begreppet penningtvätt förekom inte tidigare explicit inom svensk straffrätt utan har under 
åren omfattats av olika bestämmelser inom ramen för brottsbalken (1962:700) (BrB). Mot 
bakgrund av att Sverige år 1988 antog FN-konventionen mot olaglig hantering av narkotika 
och psyko-tropa ämnen (narkotikabrottskonventionen) kom penningtvättsåtgärder att 
straffbeläggas år 1991.131 Straffansvar infördes genom utvidgning av två nya punkter132 i 
BrB:s dåvarande häleriparagraf. År 1999 överfördes bestämmelserna istället till att utgöra en 
ny självständig straffbestämmelse i BrB om penninghäleri och penninghäleriförseelse.133  

Vad gäller motiven till att sedermera ersätta BrB:s bestämmelser med 
penningtvättsbrottslagen uttalades det i förarbetena i huvudsak tre skäl för en reformering. 
Som ett första skäl kan nämnas att den dåvarande regleringen var tekniskt komplicerad och 
svårtillgänglig. En annan var den spridda uppfattning om att det krävdes att åklagaren kunde 
bevisa vilket konkret förbrott som hade begåtts. En tredje var den att självtvätt inte var 
kriminaliserat, det vill säga de som tvättar vinster från egen brottslighet. Följden av att 
straffansvar inte träder in vid självtvätt innebär att det inte finns anledning att åtala i de fall 
någon döms för förbrottet, som gärningsman eller medhjälpare.134 Med anledning därav 
plockades således bestämmelserna ut ur BrB för att istället regleras i en egen lag, 
penningtvättsbrottslagen, där penninghäleri och penninghäleriförseelse ändrades till 
penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse.135 

De nya straffbestämmelserna fick en ny utformning för att underlätta tillämpningen av 
regelverket. I enlighet med 2 § penningtvättsbrottslagen anges att som förbrott avses 
gärningar som utgör brott enligt svensk lag eller sådana gärningar enligt utländsk lag som 
motsvarar brott enligt nationell lag. Samtliga brottstyper som kan ge upphov till ekonomisk 
vinning genom ett brottsligt förvärv kan således utgöra ett förbrott till straffbar 
penningtvätt.136 Det kan röra sig om pengar härledda från till exempel narkotikabrott, 
trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier eller rån.137  

Ansvar enligt samma lag regleras i 3 § och föreskriver att för penningtvättsbrott döms den 
som överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar egendomen eller tillhandahåller, förvärvar, 
                                                
129 SOU 2018:64 s. 88.  
130 Ekobrottsmyndigheten, Penningtvätt, RättsPM 2015:2, s. 5.  
131 Prop. 1990/91:127 s. 1.  
132 Punkterna 3 och 4 i 9 kap. 6 § 1 st. BrB.  
133 Dåvarande 9 kap. 6 a respektive 7 a § BrB; prop. 1998/99:19 s. 26 ff.  
134 Holmquist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 179 ff; prop. 1979/80:66 s. 1.  
135 Prop. 2013/14:121 s. 42 ff. 
136 Holmquist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 180 f.  
137 Ekobrottsmyndigheten, Penningtvätt, 2016-02-22.  
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upprättar en handling eller deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som 
bulvan eller annan sådan åtgärd, om den syftar till att dölja att pengar eller annan egendom 
härrör från brott eller brottslig verksamhet eller på annat sätt främja möjligheterna för någon 
att tillgodogöra sig egendomen. Bestämmelsen fångar även självtvätt. Att egendomen ska 
”härröra från” innefattar även sådant som ersatt det ursprungliga brottsutbytet. Det ska dock 
vara styrkt att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet. Samma beviskrav som i 
brottmål uppställs således avseende egendomens koppling till brott eller brottslig 
verksamhet.138 Sådan verksamhet bör innefatta såväl brottslighet vid ett enda tillfälle som 
flera brott under en sammanhängande period. Även enstaka brott inom ramen för en 
verksamhet utförd i organiserade former samt planerade brott av sådan karaktär att det når 
upp till straffansvar. Straffet är fängelse i högst två år.139 Vidare i 4 § föreskrivs straffansvar 
för den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen främjar 
möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller 
brottslig verksamhet. Det uppställs således inget krav på bakomliggande syfte till åtgärden. 
Inte heller krävs ett faktiskt medverkande utan ansvar ligger i att gärningen har främjat 
omsättning av egendom samt att främjandet är att betrakta som otillbörligt.140 

Brottsrubriceringen kan utgöra grovt penningtvättsbrott och i de fall brottet är att bedöma 
som ringa för penningtvättsförseelse. Straffet är enligt 5 och 6 §§ lägst böter eller fängelse i 
högst sex månader respektive fängelse lägst sex månader och högst sex år.  Enligt 6 § 2 st. 
penningtvättsbrottslagen kan även oaktsamma gärningar komma att innefattas av 
penningtvättsförseelse. För ansvar krävs att gärningspersonen har agerat oaktsamt i relation 
till den omständighet att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. I 
bestämmelsen uttrycks detta på så sätt att den som inte insåg, men som hade skälig anledning 
att anta att omständigheten förelåg ska dömas.141  

Lagen reglerar även ansvar för näringspenningtvätt vilket kan aktualiseras i de fall en 
fastighetsmäklare låter sin verksamhet nyttjas för penningtvätt. Med stöd av 7 § 1 st. 
penningtvättsbrottslagen kan den som i sin näringsverksamhet medverkar till en åtgärd som 
skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §, dömas för näringspenningtvätt 
till fängelse högst två år. Är straffet grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst sex år 
alternativt ringa brott till böter eller fängelse i högst sex månader. Ringa brott omfattar även 
enligt tredje stycket den som i annat fall än i näringsverksamhet medverkar till en åtgärd 
enligt 7 § 1 st. Bestämmelsen är subsidiär i förhållande till 3–6 §§ penningtvättsbrottslagen.142  

För regelns tillämplighet krävs inte att det kan visas att åtgärden är vidtagen i 
penningtvättssyfte utan är tillräckligt att det på goda grunder kan antas vara vidtagen i sådant 
syfte.143 Inte heller krävs att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet. Det ska 
dock inte ses som ett lägre ställt beviskrav vad gäller förbrottet utan straffansvar grundas 
istället på att verksamhetsutövaren gör sig skyldig till ett klandervärt risktagande. Det är inte 
heller fråga om kriminalisering av oaktsamhet utan om att verksamhetsutövaren med uppsåt 
har medverkat till transaktioner som med beaktande av övriga omständigheter kan betraktas 
som misstänkta och därav inte borde ha genomförts.144 Straffansvar träffar således den som, 
med beaktande av omständigheterna kring exempelvis en transaktion, inser att åtgärden rent 
objektivt tyder på att den vidtas i penningtvättssyfte trots det medverkar till genomförandet.145 
För medverkan enligt bestämmelsen krävs som grund för ansvar ett förvärv eller mottagande 
                                                
138 Prop. 2013/14:121 s. 46 f; Holmquist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 181 ff.  
139 Prop. 2013/14:121 s. 49 f; Ds. 2006:17 s. 98.  
140 Prop. 2013/14:121 s. 112.  
141 I not 140 a.a. s.114 f.  
142 I not 140 a.a. s. 116.  
143 Ekobrottsmyndigheten, Penningtvätt, RättsPM 2015:2, s. 18.  
144 I not 140 a.a. s. 59 f.   
145 I not 143 a.a. s. 19. 
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av något slag.146 Exempelvis att en näringsidkare tar emot en stor summa kontantbetalning för 
en vara eller tjänst, trots det att mottagaren har minst likgiltighetsuppsåt147 till att kontanterna 
har sitt ursprung i brottslig verksamhet.148 Visar det sig senare att transaktionen var legitim 
fråntas inte straffansvar, det klandervärda risktagandet anses ändock bestå.149 Skulle det 
däremot anses legitimt att enligt penningtvättslagen utföra transaktionen kan ansvar inte 
följa.150 Överträder verksamhetsutövaren regler i penningtvättslagen och samtidigt låter sin 
verksamhet nyttjas för penningtvätt gäller enligt reglerna om brottskonkurrens endast ansvar 
för näringspenningtvätt.151  

2.4.3 Brottsbekämpande aktörer 
Ansvarsfördelningen vad gäller att bekämpa penningtvätt i Sverige kan delas in i fyra 
huvudgrupper. Den första är brottsbekämpande myndigheter där bland annat Polisen, 
Åklagarmyndigheten och Skatteverket verkar.152 Finanspolisen utgör en viktig aktör i 
sammanhanget som en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella 
operativa avdelning (NOA) med ansvarar för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dess 
huvudsakliga uppgift är att registrera, analysera och bedöma inkommande 
penningtvättsrapporter.153 Polismyndigheten leder även en nyligen inrättad nationell 
samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Samordningsorganet består av 17 organisationer och verkar främst för en bättre samverkan 
och effektivare utbyte myndigheter och verksamhetsutövare emellan.154 Myndigheten Brå 
arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Arbetet sker främst 
genom framtagandet av fakta, statistik och spridandet av kunskap, inte sällan i samverkan 
med andra myndigheter eller organisationer.155 Till den andra gruppen hör tillsynsmyndigheter 
så som Finansinspektionen (FI) och FMI.156 Den tredje gruppen utgörs av självreglerande 
organ som exempelvis Fastighetsmäklarförbundet (FMF) och Mäklarsamfundet vilka båda är 
branschorganisationer för fastighetsmäklare. De båda verkar för att motverka penningtvätt 
genom att på olika sätt informera och utbilda på området.157 Den fjärde och sista gruppen är 
verksamhetsutövare med vilka avses finansiella och icke-finansiella aktörer som enligt 1 kap. 
2 § omfattas av penningtvättslagen.158 Ovan redogörelse är exemplifierande avseende de 
aktörerna som på olika sätt verkar för att bekämpa penningtvätt. 
 
 
 
 
 

                                                
146 Prop. 2013/14:121 s. 114 f.   
147 Den nedersta gränsen för uppsåt. För att uppsåt till effekten eller omständigheten skall anses föreligga krävs 
dock likgiltighet inte endast till risken utan också till förverkligandet av effekten eller förekomsten av 
omständigheten, jfr NJA 2004 s. 176.  
148 Holmquist, R., Brotten i näringsverksamhet, s. 188.  
149 Ekobrottsmyndigheten, Penningtvätt, RättsPM 2015:2, s. 19.  
150 Ekobrottsmyndigheten, Penningtvätt, RättsPM 2015:2, s. 19; Se avsnitt 3.3.1.  
151 I not 146 a.a. s. 60.   
152 Skr. 2013/14:245 s. 9 f. 
153 Polisen, Finanspolisen, 2019-03-20.  
154 Polisen, Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2019-01-02.  
155 Brå, Om Brottsförebyggande rådet, 2019-04-01.  
156 I not 152 a.a. s. 9 f. 
157 FMF, Kurser 2019; Mäklarsamfundet, Webinarium ”Penningtvätt och terroristfinansiering”.   
158 I not 152 a.a. s. 9 f.  
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3. Penningtvätt genom fastighetsmäklare 
3.1 Registrerade fastighetsmäklare 
Fastighetsmäklarlagen är enligt dess första paragraf tillämplig på fysiska personers 
yrkesmässiga förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på 
annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. För 
den som ägnar sig åt sådan verksamhet som faller under definitionen i 1 § FML inträder enligt 
5 § FML en skyldighet att registrera sig som fastighetsmäklare. Titeln fastighetsmäklare är 
inte skyddad i lag vilket innebär att det i sig är fritt att bruka titeln utan att underkastas 
registreringsplikt. En skillnad blir dock när titeln används i samband med den yrkesmässiga 
förmedlingen. För den som utger sig vara fastighetsmäklare i sin verksamma roll utan att ha 
erhållit registrering gör sig enligt 31 § FML skyldig till brottslig gärning.159 Registreringen 
ska enligt 5 § 3 st. FML avse yrkesmässig förmedling av den egendom som nämns i 1 § 
samma lag, fullständig registrering eller annars yrkesmässig förmedling av enbart hyresrätter, 
registrering för hyresförmedlare.160 För att erhålla registrering krävs att en fastighetsmäklare 
uppfyller vissa av lagen uppställda krav. I enlighet med 6 § FML krävs att mäklaren inte är 
underårig, försatt i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 
föräldrabalken. Vidare enligt samma bestämmelse krävs att mäklaren har försäkring för 
skadeståndsansvar enligt 25 § FML, tillfredställande utbildning, för avsikt att vara 
yrkesverksam som fastighetsmäklare samt är redbar och i övrigt lämplig som 
fastighetsmäklare. Redbarheten tar sikte på mäklarens allmänna hederlighet, pålitlighet och 
integritet i förhållande till de krav som ställs på mäklare med beaktande av dennes 
förtroendeställning. Rekvisitet avser alltså inte att bedöma mäklarens yrkesmässiga 
verksamhet utan förhållanden som i övrigt kan påverka tilltron till personens förmåga att 
verka som mäklare. I förarbetena nämns brottslighet och ekonomisk redbarhet som sådana 
faktorer.161  

Centralt för registrerade fastighetsmäklare gäller 8 § FML av vilken följer den allmänna 
omsorgsplikten. Enligt bestämmelsen gäller att fastighetsmäklare ska utföra sitt uppdrag 
omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed samt därvid tillvarata både köparens och 
säljarens intresse. Mäklaren ska däremot särskilt tillvarata uppdragsgivarens ekonomiska 
intressen. Att en mäklare exempelvis inte uppfyller penningtvättslagens bestämmelser strider 
mot god fastighetsmäklarsed och föranleder enligt lagstridighetsprincipen även i sig ett 
mäklarrättsligt ansvar. Vad gäller mäklarens skyldighet att tillvarata båda parters intresse 
innehar svenska fastighetsmäklare en speciell ställning vad gäller deras uppdrag som en 
opartisk mellanman. Att säljarens såväl som köparens intresse ska tillgodoses av mäklaren 
kan tänkas bli problematisk då parterna rimligen har motstridiga intressen. Det finns ingen 
generell regel för hur omsorgsplikten och opartiskheten ska integrera utan de får vägas mot 
varandra i varje enskilt fall. Fastighetsmäklarbranschen är generellt en förtroendebransch där 
både säljare, köpare, spekulanter och andra som mäklaren kommer i kontakt med är viktiga 
och skulle samtliga kunna vara en för mäklaren framtida uppdragsgivare. Mäklaren intar en 
ställning som för sitt yrke måste värna om relationen köpare och säljare emellan men även om 
sitt personliga varumärke generellt.162 
 
 
 
 

                                                
159 Melin, M., Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 50 f. 
160 SOU 2018:64 s. 118.     
161 Prop. 1994/95:14 s. 66 ff.  
162 Jingryd, O., Segergren, L., Fastighetsförmedling, s. 37 f, s. 73 ff, s. 119.  
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3.2 Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn 
Fastighetsmäklarinspektionen är den myndighet som enligt 28 § FML utövar tillsyn över 
registrerade fastighetsmäklare. Det åligger bland annat inspektionen att tillgodose 
allmänheten genom att besvara frågor kring god fastighetsmäklarsed och ta fram 
informationsmaterial.163 Närmare bestämmelser om FMI och dess uppgifter regleras i 
förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen (instruktionen). 
Genom bemyndigande enligt 18 § förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism utfärdar FMI även föreskrifter och allmänna råd gällande 
penningtvätt.  

Med stöd av 1 § instruktionen är inspektionens huvudsakliga ansvar att pröva ansökningar 
om registrering, föra register över registrerade fastighetsmäklare, utöva tillsyn över 
registrerade fastighetsmäklare och avgöra frågor om disciplinära åtgärder. Vad gäller sådana 
åtgärder framgår av 6 § instruktionen att det inom myndigheten ska finnas ett särskilt 
beslutsorgan, disciplinnämnden, med uppgift att pröva frågor om disciplinära påföljder. En 
påföljd kan enligt 29 § FML leda till återkallelse av registrering eller om det kan anses 
tillräckligt istället en varning eller erinran. Är förseelsen ringa får påföljd underlåtas. 
Återkallelse kan ske med grund i någon av påföljdsbestämmelsens fyra punkter vilka 
innefattar den som inte längre uppfyller kraven enligt 6 §, inte betalar ansökningsavgift för 
registrering, handlar i strid mot sina skyldigheter enligt FML eller överträder en bestämmelse 
i penningtvättslagen. Den sistnämnda infördes som en grund i FML i och med den nya 
penningtvättslagen.  

Vid återkallelse av registrering bör generellt iakttas större försiktighet än vad som är 
motiverat när det gäller att vägra en mäklare registrering och kan endast aktualiseras vid 
allvarliga förseelser.164 I dom HFD 2013 ref. 47 återkallades registreringen för en mäklare 
som inte längre ansågs uppfylla kraven på redbarhet och lämplighet i 6 § FML. Mäklaren 
hade gjort sig skyldig till ofredande mot tre olika kvinnor, även bland annat sexuellt 
ofredande, hemfridsbrott, överträdelse av besöksförbud och våldsamt motstånd.165 I beslut 
FMN 2006-11-15:1166 meddelades en mäklare istället en varning efter att ha dömts två gånger 
för misshandel. En varning ska meddelas vid särskilt klandervärda ageranden som, om de 
upprepas, däremot kan leda till återkallelse av registrering.167 Den upprepade brottsligheten 
betonades i beslutet men påföljden stannade ändock vid en varning. Avregistrering 
övervägdes även i FMN 2011-06-22:14168 på grund av att mäklaren uppvisade tydliga 
kunskapsbrister och på så sätt handlat i strid mot sina skyldigheter enligt FML. Påföljden 
stannade vid en varning. Beaktas bör i allmänhet den i RÅ 1996 ref. 83 fastslagna 
bedömningsgrunden av vilken följer att det vid val av påföljd som kan komma att inskränka 
mäklarens rätt att utöva sitt yrke, omständigheter på vilka påföljden grundas måste vara 
otvetydigt fastslagna. 

Vad gäller den fjärde grunden, överträdelse av en bestämmelse i penningtvättslagen, ska 
inspektionen i enlighet med 7 kap. 13 § penningtvättslagen bland annat beakta hur allvarlig 
överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska även tas till skador som har 
uppstått och graden av ansvar. Är överträdelsen allvarlig, upprepad och mäklaren uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen samt att påföljden utgör en erinran eller 
varning får det även förenas med sanktionsavgift enligt 29 a § FML. Inspektionen får även 
meddela ett föreläggande om rättelse om mäklaren överträtt en bestämmelse i 

                                                
163 Melin, M., Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 299 
164 Prop. 1994/95:14 s. 34 ff. 
165 HFD 2013 ref. 47. 
166 FMN 2006-11-15:1, Dnr 4-214-05.  
167 Prop. 2010/11:15 s. 40.  
168 FMN 2011-06-22:14, Dnr 4-1240-10. 
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penningtvättslagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av samma lag. Rättelse bör i 
första hand vidtas då överträdelsen är pågående vid tidpunkten för ingripandet. Överträdelser 
som har upphört vid tillfället bör istället meddelas andra påföljder.169  

Av förarbetena till FML betonas vikten av att myndigheten aktivt ägnar sig åt frågor som 
rör tillsyn över registrerade fastighetsmäklare och att de i enlighet med FML och 
penningtvättslagen uppfyller sina skyldigheter. I detta ligger att tillsynsmyndigheten noggrant 
utreder inkomna anmälningar och klagomål mot mäklare samt ser till att mäklare efterlever 
FMI:s beslut och i det fall så inte sker, istället verka med nya åtgärder.170 Inspektionens 
verksamhet innefattar till största del att utreda och meddela beslut i ärenden initierade genom 
anmälan från allmänheten. De enskilda anmälningarna utgörs inte sällan av säljare, köpare 
eller spekulanter som har anmärkningar på mäklarens utförande av ett förmedlingsuppdrag. 
Anmälningar kan också inkomma från en annan myndighet som finner att en 
fastighetsmäklare bör meddelas en påföljd.171 En anmälan betraktas som en ren underrättelse 
till inspektionen. Anmälaren har således inte ställning som part i tillsynsärendet.172  

Avseende vilken typ av granskning inspektionen väljer att tillämpa skiljs mellan tre typer, 
riktad, utvidgad samt tematisk granskning. Med riktad avses att endast det framförda 
klagomålet granskas medan det vid en utvidgad görs en kontroll av hela 
förmedlingsuppdraget där inspektionen då begär in samtliga obligatoriska dokument i 
uppdraget. Riktad granskning är i nuläget utgångspunkten för FMI:s handläggning.173 För att 
komma åt eventuella andra dolda brister i branschen som normalt inte uppdagas vid en riktad 
granskning kan en tematisk granskning företas. Då väljer FMI att granska ett större antal 
mäklare med sikte på en viss fråga eller företeelse.174 År 2015 företogs en tematisk 
granskning med fokus på efterlevnad av penningtvättslagen. I projektet initierades 22 ärenden 
varav sex avskrevs då inga brister uppmärksammades. Med anledning av granskningen kom 
inspektionen att avgöra 16 ärenden varav 12 ledde till en disciplinär påföljd för brister i 
rutiner för åtgärder mot penningtvätt.175  

I de fall myndigheten uppmärksammat något som indikerar på ett agerande i strid mot 
FML eller penningtvättsreglerna kan FMI även inleda ett tillsynsärende ex officio. Egen 
initierad tillsyn kan inledas med anledning av till exempel information genom uppgifter i 
media, nya domar eller vad som i övrigt uppmärksammats genom omvärldsbevakning.176 
Även vid en sådan tillsyn kan en såväl riktad som utvidgad granskning tillämpas. Vid en 
riktad fokuserar den egeninitierade tillsynen specifikt på de förhållanden som var anledningen 
till att ärendet egeninitierades. Tillämpas istället en utvidgad begärs dokumentation in för ett 
eller flera förmedlingsuppdrag som sedermera utgör underlag för granskningen.177 

3.3 Fastighetsmäklares granskning- och rapporteringsskyldighet 
3.3.1 Kundkännedom utifrån ett riskbaserat förhållningssätt 
I enlighet med 7 § FML följer att bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver 
verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering finns i penningtvättslagen.  
 

                                                
169 Jingryd, O., Fastighetsmäklarlagen (2011:666) kommentaren till 29 §, Karnov.  
170 Prop. 1994/95:14 s. 27.  
171 SOU 2018:64 s. 119.  
172 RÅ 1994 not. 98; Melin, M., Fastighetsmäklarlagen – en kommentar, s. 300.  
173 FMI, Strategi för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn över och information om penningtvättslagstiftningen, 
2016, s. 3 ff; FMI, Årsredovisning 2018, s. 19.  
174 FMI, Tillsynsmetoder, 2016-05-25.  
175 FMI, Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2016, s. 2. 
176 SOU 2018:64 s. 120.  
177 FMI, Tillsynsmetoder, 2016-05-25. 
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Av 1 kap. 2 § penningtvättslagen178 framgår dess tillämplighet genom p. 13 som gäller fysiska 
och juridiska personer som driver verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig 
registrering enligt FML. I stora drag åligger det mäklare att kontrollera vem köpare och 
säljare är, varför parterna valt att köpa eller sälja objektet samt hur det är tänkt att 
finansieras.179  

Det tredje penningtvättsdirektivet lade grunden för ett riskbaserat förhållningssätt 
avseende penningtvättsåtgärder.180 Åtgärderna innebär i praktiken att verksamhetsutövarna 
ska utforma och anpassa åtgärder och kontroller utefter riskerna för den specifika 
verksamheten.181 Utgångspunkten är bland annat kundens affärs- och riskprofil, 
förmedlingsuppdragets art, var objektet är beläget och transaktionens karaktär.182 Till följd av 
direktivet infördes en separat bestämmelse i penningtvättslagen för att betona vikten av en 
riskbaserad metod.183 Fastighetsmäklare ska enligt 2 kap. 1 och 2 §§ penningtvättslagen företa 
en allmän riskbedömning vilken innefattar en bedömning av hur de tjänster som tillhandahålls 
i verksamheten kan nyttjas för penningtvätt och bedöma den eventuella risken för att så sker. 
Omfattningen av riskbedömningen ska bestämmas med hänsyn till verksamhetsutövarens 
storlek och art och de risker som kan antas föreligga. Riskbedömningen ska utformas för att 
sedermera ligga till grund för verksamhetsutövarens rutiner och riktlinjer mot penningtvätt. 
Den allmänna riskbedömningen ska dokumenteras och hållas uppdaterad. Enligt 
föreskrifterna till lagen ska bedömningen utvärderas minst en gång per år. Riskbedömningen 
ska dock alltid uppdateras vid förändringar på marknaden eller andra faktorer av mer 
väsentlig betydelse. Detsamma gäller i de fall fastighetsmäklarens egna verksamhet riktar in 
sig på nya tjänster eller geografiska områden.184 

Fastighetsmäklare ska vidare göra en riskbedömning av kunden. I enlighet med 2 kap. 3 § 
penningtvättslagen ska mäklaren bedöma den risk för penningtvätt som kan förknippas med 
kunden i det enskilda fallet. Kundens riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i den 
allmänna riskbedömningen och verksamhetsutövarens kännedom om kunden. Vid behov för 
att fastställa risken med kunden ska 2 kap. 4 och 5 §§ beaktas vilka exemplifierar 
omständigheter som kan vara att betrakta som låg respektive hög risk. Även indikationer 
presenterade i föreskrifter ska beaktas. Beroende på om risken bedöms som låg eller hög kan 
förenklade respektive skärpta åtgärder vidtas för att uppnå kundkännedom. Riskbedömningen 
avgör således omfattningen av kundkännedomsåtgärderna.  

Skyldigheten att vidta kundkännedom genomsyrar hela penningtvättslagen och dess 
bakomliggande syfte. En förutsättning för att mäklaren ska kunna upptäcka eventuella 
misstänkta aktiviteter är tillräcklig kundkännedom.185 Enligt 3 kap. 1 § penningtvättslagen 
föreligger förbud för mäklaren att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse186 eller 
utföra en enstaka transaktion, om denne inte har tillräcklig kännedom om kunden187 för att 
hantera risken för penningtvätt som kan förknippas med kundrelationen eller övervaka och 
bedöma kundens aktiviteter och transaktioner. Vid misstanke om penningtvätt aktualiseras 3 
                                                
178 De hänvisningar till paragrafer som görs i detta avsnitt avser penningtvättslagen. 
179 Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklaren & juridiken, s. 65.  
180 Art. 8.2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att 
förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. 
181 Prop. 2016/17:173 s. 178.  
182 FMI, Bra för fastighetsmäklare att veta om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2015, s. 
2. 
183 Prop. 2008/09:70 s. 69 f.  
184 KAMFS 2016:1 s. 1, s. 8.  
185 I not 181 a.a. s. 229.  
186 Ska skiljas från transaktioner av engångskaraktär och definieras som en affärsmässig förbindelse som när den 
etableras förväntas ha en viss varaktighet.  
187 Den som har trätt eller står i begrepp att träda i avtalsförbindelse med sådan verksamhetsutövare som avses 
enligt penningtvättslagen.  
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kap. 2 och 3 §§ av vilka följer att en affärsförbindelse inte får etableras om det finns 
misstanke om att mäklarens tjänster kommer att användas för penningtvätt. Inte heller får 
mäklaren utföra en transaktion om det på skälig grund kan misstänkas att den utgör ett led i 
penningtvätt. Skulle ett avstående från att genomföra transaktionen sannolikt försvåra en 
eventuell utredning av penningtvätt får transaktionen dock genomföras med stöd av 3 kap. 3 § 
2 st. Vad begreppet transaktion i sig närmare innebär definieras inte i penningtvättslagen. 
Enligt förarbetena ska definitionen motsvara den i 1993 års penningtvättslag där lagstiftarens 
intention, mot bakgrund av de i förarbetena uppställda exemplen, får antas vara att begreppet 
ska ges en vidsträckt tolkning.188 Ett flertal remissinstanser riktade kritik mot oklarheterna 
även i och med införandet av den nya penningtvättslagen.189 

Utgångspunkten för kundkännedomsåtgärder är enligt 3 kap. 4 § att åtgärder för 
kundkännedom ska vidtas vid etableringen av en affärsförbindelse. Om mäklaren däremot inte 
har en affärsförbindelse med kunden ska åtgärder för kundkännedom, enligt 3 kap. 4 § 2 st. 
istället vidtas vid enstaka transaktioner utifrån vissa beloppsgränser. Kundkännedom uppnås i 
enlighet med 3 kap. 7–11 §§ genom att identifiera kunden med till exempel 
identitetshandlingar eller registerutdrag. Företräds kunden av en person ska företrädarens 
identitet och behörighet att företräda kunden också kontrolleras samt kontroll av huruvida 
kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)190 eller är etablerad i ett land identifierat 
som ett högrisktredjeland. Vidare enligt samma bestämmelser ska även utredas huruvida 
kunden har en verklig huvudman och om så är fallet även kontrollera dennes identitet. I de fall 
kunden är en juridisk person krävs även åtgärder för att förstå kundens ägarförhållanden och 
kontrollstruktur. I vilken utsträckning detta görs blir mot bakgrund av direktivens 
riskbaserade förhållningssätt. Kontrollen ökar dock rimligtvis i takt med den risk som 
bedömts föreligga i den aktuella kundrelationen.191 Dessa kontroller ska fastighetsmäklaren 
enligt 3 kap. 9 § ha slutfört innan uppdragsavtalet undertecknas. I beslut FMI 2018-09-26192 
meddelades en mäklare en varning för att ha brustit i skyldigheten om 
kundkännedomsåtgärder genom att ha kontrollerat uppdragsgivarens identitet först efter det 
att uppdragsavtalet hade ingåtts. 

Beroende på om fastighetsmäklaren efter riskbedömningen bedömer risken som låg eller 
hög får förenklade respektive skärpta åtgärder för kundkännedom tillämpas i enlighet med 3 
kap. 14 – 20 §§. Konstateras risken vara låg får mäklaren med stöd av 3 kap. 15 § vidta 
förenklade åtgärder. Av förarbetena att döma verkar det inte finnas någon definitiv 
beskrivning av vad förenklade åtgärder skulle kunna vara. Av FATF:s standarder ges dock ett 
par exempel som att kontroll av kunden istället sker först efter att affärsförbindelsen ingåtts 
och att bedömningen av affärsförbindelsens syfte och art tillåts grundas på ett antagande 
istället för inhämtad information.193 Tydliggöras bör dock att FMI i sina allmänna råd 
föreskriver att riskbedömningen som utgångspunkt, med beaktande av den allmänna 
riskbedömningen, dels omständigheterna i den specifika kundrelationen, ska vara den normala 
risknivån vilket föranleder grundläggande kundkännedomsåtgärder.194  

Bedöms risken däremot vara hög föreligger ett ska-krav på skärpta åtgärder enligt 3 kap. 
16 §. Till högrisksituationer nämns bland annat enligt 2 kap. 5 § situationer där kunden 
bedriver kontantintensiv verksamhet eller att affärsrelationen eller transaktionen sker på 
distans. Utöver de i lagen, icke uttömmande, omständigheterna anges även i föreskrifterna en 

                                                
188 Prop. 1992/93:207 s. 14; prop. 2016/17:173 s. 229 ff. 
189 Prop. 2016/17:173 s. 229 ff.  
190 Politically Exposed Person vilken även innefattar familjemedlemmar och medarbetare till personen. 
191 I not 189 a.a. s. 237 ff.  
192 FMI, 2018-09-26, Dnr 4.1-2025-17. 
193 I not 189 a.a. s. 263 ff. 
194 KAMFS 2016:1 s. 3.  
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rad som kan motivera att risken bedöms som hög. Som exempel nämns svårigheter att 
identifiera kunden, köp eller försäljningar som kan antas sakna legitimt motiv eller köp eller 
försäljning på platser där kunden eller verksamheten inte har någon personlig eller 
affärsmässig anknytning. Andra varningssignaler mer kopplat till pris eller betalning skulle 
kunna vara betalning med kontanter eller köp eller försäljningar där köpeskillingen inte står i 
rimlig proportion till förmedlingsobjektets marknadsvärde.195 Listan är exemplifierande. 
Skärpta åtgärder ska däremot enligt 3 kap. 17 och 19 §§ alltid vidtas om kunden är etablerad i 
ett land som klassats som ett högrisktredjeland eller när kunden är en PEP.  

Med anledning av den situationsbaserade principen kan det inte heller vid skärpta åtgärder 
ges någon generell lista på vad den förhöjda risken medför. Kundkännedomsåtgärderna ska 
dock vara mer omfattande än vid normal risk. Det kan också medföra en utvidgning av att 
inhämta information om kundens affärsverksamhet eller ekonomiska situation samt uppgifter 
om varifrån kundens ekonomiska medel kommer.196 I beslut FMI 2018-02-14197 meddelades 
en mäklare en varning för att bland annat ha brustit i att vidta skärpta åtgärder när 
affärsförbindelsen etablerades på distans. Mäklaren hade uppnått kundkännedom genom att 
kontrollera registreringsbevis och fullmakten för den juridiska personens ombud men då 
fullmaktsgivaren befann sig på distans föranledde situationen skärpta åtgärder. 
Fastighetsmäklaren skulle ha kontrollerat uppgifter om uppdragsgivarens adress och inhämtat 
en vidimerad kopia av uppdragsgivarens identitetshandling samt kontrollerat namnteckningen 
på fullmakten med den kopierade identifikationshandlingen. Det var utrett att det fanns en 
verklig huvudman vilken hade ett bestämmande inflytande över den juridiska personen. Av 
dokumentationen framgick att mäklaren genom inhämtandet av registreringsbeviset hade 
kontrollerat köparens kontrollstruktur för den juridiska personen. Ägarförhållanden är dock 
inget som framgår av registreringsbevis. 

Utöver de inledande kundkännedomsåtgärderna åligger det fastighetsmäklare att inhämta 
information om och uppföljning av affärsförbindelsens syfte och art i enlighet med 3 kap. 12 
och 13 §§. Inhämtandet av information har huvudsakligen två syften varav det ena är att ge 
verksamhetsutövaren underlag för att bedöma risken för penningtvätt i relation till kunden, 
den andra att tjäna som underlag för hur kunden kan väntas agera inom ramen för 
affärsförbindelsen. För att verksamhetsutövaren ska ha en chans att upptäcka avvikelser i det 
normala beteendet som skulle kunna utgöra en varningssignal krävs att bedömningen främst 
avser vilka aktiviteter och transaktioner som kunden kan förväntas vidta.198 
Fastighetsmäklaren ska inhämta löpande information om kundrelationen för att säkerställa att 
den ursprungliga riskbedömningen är tillräcklig för att hantera den bedömda risken. I ett 
disciplinbeslut, FMI 2017-11-22199, hade fastighetsmäklaren genomfört identitetskontroller av 
uppdragsgivaren men däremot inte inhämtat information om affärsförbindelsens syfte och art. 
Mäklaren hade således etablerat en affärsförbindelse och medverkat till en transaktion utan att 
ha vidtagit tillräckliga åtgärder. Mäklaren meddelades en varning. 

I enlighet med 2 kap. 8 § åläggs verksamhetsutövare att ha dokumenterade rutiner och 
riktlinjer avseende åtgärderna, vilka fortlöpande ska anpassas efter nya och förändrade risker 
för penningtvätt. Vidare ska de handlingar och uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att 
uppnå kundkännedom enligt 5 kap. 3 § penningtvättslagen bevaras i fem år eller enligt 5 kap. 
4 § längre tid, men högst 10 år, om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda 
penningtvätt. Fastighetsmäklarinspektionen meddelade en mäklare en varning i beslut FMI 

                                                
195 KAMFS 2016:1 s. 3.  
196 Prop. 2016/17:173 s. 266 ff.  
197 FMI, 2018-02-14, Dnr. 4.1-175-16. 
198 I not 196 a.a. s. 246 ff.  
199 FMI, 2017-11-22, Dnr. 4.1-479-16. 
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2018-12-12200 för att inte ha uppfyllt dokumentationskravet genom att inte över huvud bevara 
uppgifterna över de åtgärder som vidtagits för att kontrollera kundernas identiteter.  
 
3.3.2 Rapporteringsskyldighet följt av meddelande- och medverkandeförbud  
Som ett led i brottsbekämpningen åligger det en fastighetsmäklare att löpande övervaka och 
rapportera misstänkt penningtvätt till FIPO. Gransknings- och rapporteringsskyldigheten 
tillsammans med identitetskontrollen kan sägas utgöra hörnstenar vad gäller det proaktiva 
arbetet.201 Med stöd av 4 kap. 1 § penningtvättslagen åläggs fastighetsmäklare att övervaka 
pågående affärsförbindelser och enstaka transaktioner i syfte att upptäcka sådana avvikande 
aktiviteter eller transaktioner som mäklaren utifrån kundkännedomsåtgärderna hade anledning 
att räkna med. I efterföljande bestämmelse föreskrivs att om avvikelser eller misstänkta 
aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas enligt 1 § ska fastighetsmäklaren genom 
skärpta åtgärder för kundkännedom bedöma om det finns skälig grund att misstänka att det rör 
sig om penningtvätt. 

Med grund i det fjärde penningtvättsdirektivet ska det vid misstanke om penningtvätt 
vidtas åtgärder för kundkännedom oberoende av de undantag eller tröskelbelopp som tidigare 
redogjorts för. Skulle misstanke om penningtvätt kvarstå efter att fastighetsmäklaren vidtagit 
åtgärder träder rapporteringsskyldigheten in med stöd av 4 kap. 3 § penningtvättslagen. 
Viktigt att betona är att rapporten inte utgör en brottsanmälan utan snarare en underrättelse.202 
För en rapport krävs inte att mäklaren har bevis för att penningtvätt faktiskt har skett utan 
bestämmelsen förutsätter endast att det finns skälig grund att misstänka att så är fallet. 
Misstankegraden innebär med andra ord att det måste föreligga någon omständighet som 
indikerar på skälig misstanke till oegentligheter.203 Det syftar dels till att undvika att 
fastighetsmäklaren vidtar alltför ingående åtgärder som skulle kunna avslöja för kunden att en 
sådan rapport ligger för handen, men också för att inte dra ut på processen fram till 
rapporteringen.204 Det förstnämnda hänger samman med det så kallade meddelandeförbudet205 
i 4 kap. 9 § penningtvättslagen som för mäklaren innebär att den inte får röja för kunden eller 
obehörigen utomstående att den inlett en granskning eller rapporterat till FIPO. Att lämna en 
uppgift till FMI eller brottsbekämpande myndighet omfattas av undantaget i bestämmelsens 
andra stycke och är således inte obehörigt röjande. Inte heller fastighetsmäklare sinsemellan, 
verksamma på samma kontor. Förbudet förklaras i förarbetena kunna utgöra problem för vissa 
verksamhetsutövare vid avstående från en för verksamheten normal affärshändelse. Att en 
kund direkt eller indirekt får kännedom om att en granskning har eller kommer att genomföras 
innebär därför inte heller överträdelse av meddelandeförbudet om röjandet inte kan undvikas 
till följd av mäklarens skyldighet att avstå en transaktion.206 Precis som det föreligger ett 
förbud mot att etablera affärsförbindelser eller utföra transaktioner vid misstänkt penningtvätt 
föreligger ett medverkandeförbud för mäklaren i och med en anmälan om misstänkt 
penningtvätt vilket kräver ett frånträdande av uppdraget.207  

 
 
 

                                                
200 FMI, 2018-12-12, Dnr 4.1-89-18. 
201 Prop. 2008/09:70 s. 48.  
202 Brå, Penningtvätt - rapportering och hantering av misstänkta transaktioner, rapport 2011:4, s. 32.  
203 Berg, U., lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, kommentaren till 4 kap. 
2 §, Karnov.  
204 Prop. 2016/17:173 s. 290 ff. 
205 Meddelandeförbud är vedertagen benämning på vad som i nya penningtvättslagen benämns tystnadsplikt. 
206 I not 204 a.a. s. 303 f.  
207 Grauers, P., Rosén, M., Fastighetsmäklaren – en vägledning, s. 242.  



27 
 
 

3.3.3 Rapporteringsfrekvensen i praktiken 
I FIPO:s årsrapport redogörs varje år för inkomna penningtvättsrapporter och dess fördelning 
på verksamhetsutövarna.208 Att penningtvätt är ett hot för samhället och det finansiella 
systemet är känt. Sett i siffror styrker 2014 års rapport det ytterligare då det inrapporterade 
beloppet uppgick till 7 295 610 333 kronor.209 För att få en överblick av omfattningen 
rapporter generellt presenteras nedan en tabell över rapporter under ett tidsintervall på nio 
år.210 I tabellen avses samtliga rapporteringsskyldiga verksamhetsutövare som omfattas av 
penningtvättslagen samt utvalda verksamhetsutövare från respektive huvudgrupp, finansiella 
respektive icke-finansiella verksamhetsutövare för att ge en uppfattning om fördelningen. 211 

Statistiken visar att antalet totala rapporter varierat på en någorlunda enhetlig nivå. Det är 
först de senaste åren antalet rapporter utmärker sig, vilket med en jämförelse av första och 
sista året ger en ökning på 7 465 rapporter. Det förklaras av FIPO delvis vara med anledning 
av att ett fåtal banker i princip tredubblade sina rapporter under de senare åren.212  

Under år 2017 var den vanligaste orsaken till rapportering att upprepade eller stora 
överföringar till ett konto hade uppmärksammats. Näst vanligast var att verksamhetsutövaren 
noterade en ovanlig eller avvikande transaktion.213 De sistnämnda kan appliceras på 
fastighetsmäklare i och med kundkännedomsåtgärder. Vidtas inte kundkännedom är det 
oerhört svårt att notera avvikande eller, för kunden, ovanliga handlingar. Att 
fastighetsmäklare noterar sådana beteenden hos sina kunder skulle rimligen kunna vara en 
grund för rapportering, åtminstone vidare åtgärder. Frågan är hur många av den näst 
vanligaste orsaken till misstänkt penningtvätt som faktiskt representeras av fastighetsmäklare. 
Nedan presenteras en tabell över hur rapporteringsstatistiken sett ut för registrerade mäklare 
under samma tidsperiod.214   

 
                                                
208 Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2014, s. 14; Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 
2017, s. 28.  
209 Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2014, s. 13.  
210 Se avsnitt 1.5.  
211 Med (…) avses att rapporterna inte översteg fem till antal, FIPO redovisar då inte exakta siffor; 
Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2014, s. 14; Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2017, s. 
28;  
212 Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2014, s. 14; Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 
2017, s. 28.  
213 Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2017, s. 29. 
214 Med (…) avses att rapporterna inte översteg fem till antal, FIPO redovisar då inte exakta siffor; 
Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2014, s. 14; Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2017, s. 
28; FMI, Årsredovisning 2011, s.13, 2012, s.14, 2014, s.15, 2017, s.17. 
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Fastighetsmäklare visar en oerhört låg andel rapporter av misstänkt penningtvätt. Fram till och 
med år 2008 rapporterades inte en enda misstänkt penningtvätt av fastighetsmäklare. En av 
anledningarna till att det året därpå inkom åtta rapporter torde vara att 
Fastighetsmäklarnämnden (FMN)215 då anordnade utbildningar runt om i Sverige för att öka 
medvetenheten i branschen.216 Fastighetsmäklare har alltså inkommit med totalt cirka 36 
rapporter de senaste nio åren och i snitt cirka fyra per år.217 Med beaktande av att rapporterna 
kan ligga till grund för identifierandet av brottsupplägg är det inte mycket till ledning. Givet 
informationen kan konstateras att fastighetsmäklare definitivt inte är anledningen till att 
avvikande transaktioner eller beteendemönster generellt är den näst vanligaste 
rapporteringsgrunden.218 Vad det beror på är dock inte lika lätt att konstatera. Kanske är det 
inte ett vanligt förekommande brottsupplägg inom branschen eller att det inte 
uppmärksammas alternativt inte förekommer. Fastighetsmäklarbranschen har dock sedan 
länge hävdats vara en väl beprövad metod för penningtvätt. Frågan är då varför det i sådana 
fall inte ger utslag i rapporteringen.  
 

3.4 Intervjudiskussion kring rapporteringsfrekvensen 
3.4.1 Hög risk kontra låg rapportering 
Den låga rapporteringen uppmärksammades även i FATF:s analys av Sverige år 2017. 
Rapporten är en sammanfattning av vad organisationen uppmärksammat, hur väl 
bestämmelserna överensstämmer med de 40 rekommendationerna samt förslag på hur landet 
kan stärka systemet. I rapporten ställs den låga rapporteringen mot den identifierade risk som 
fastighetsmäklarbranschen sägs utgöra. 219 Fastighetsmäklarinspektionen menade som svar på 
rapporten den låga rapporteringen dels kunna bero på mäklarnas uppfattning om att det krävs 
en högre bevisnivå än vad det faktiskt gör.220 Mot bakgrund av de oklarheter som råder och 
huruvida siffrorna speglar verkligheten har en tillsynsmyndighet, en branschorganisation och 
fastighetsförmedlingar genom intervjuer gett sin syn på det vilket nedan presenteras.  

 

                                                
215 Nuvarande FMI.  
216 Brå, Penningtvätt - rapportering och hantering av misstänkta transaktioner, rapport 2011:4, s. 43. 
217 Ett cirka antal då FIPO efter år 2016 ej redovisar siffror om rapporteringarna inte överstiger fem. 
218 Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2017, s. 29. 
219 FATF, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Sweden, 2017, s. 105 p. 326; 
Sveriges Radio, Få anmälningar om penningtvätt från fastighetsmäklare, 2019-03-25.  
220 FATF, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Sweden, 2017, s. 105 p. 326.  
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3.4.2 Representativ statistik eller mörkertal?  

” Det man ser på statistiken är att de verksamhetsutövare som är icke-finansiella 
verksamhetsutövare har låg rapporteringsgrad. Det är ett problem i stort. ” 

”Det förekommer säkert, vi är inte naiva. Vi ser dock inte ett stort problem i Sverige.” 

Vad gäller den internationellt sett dominerande uppfattningen att det finns ett stort mörkertal 
på området verkar det inte råda total enighet kring. Att det borde rapporteras i fler fall än vad 
som görs tycks ändock vara den rådande uppfattningen. Ett visst mörkertal nonchaleras 
inte.221 Viss reservation finns dock mot att det skulle förekomma i någon större utsträckning. 
Det handlar inte om att det i en tiondel av förmedlingarna borde ha rapporterats, utan det är 
extremt sällan det borde ha gjorts. Inte heller rör det sig om transaktioner som för banker. 
Däremot finns viss naivitet hos mäklarna som ofta vill hävda just bankens ansvar.222 Det man 
ser på statistiken är att de verksamhetsutövare som är icke-finansiella verksamhetsutövare har 
låg rapporteringsgrad. Det är ett problem i stort.  Det tydliggör att det är de icke-finansiella 
som har låg rapporteringsgrad generellt.223 Det skiljer sig också mot andra länder på så sätt att 
de bedriver en spekulationshandel i mycket större utsträckning än i Sverige. Även om 
medvetenheten finns där är ändock uppfattningen att det inte är ett stort problem.224 
 

” Mäklarna har svårt att placera in sig i transaktionsbegreppet. ” 

Vad gäller uppfattningen om bakomliggande orsaker till den låga rapporteringen skiljer sig 
aktörerna åt något. Länken mellan de brottsutredande myndigheterna och 
tillsynsmyndigheterna anses länge ha varit svag vilket har resulterat i brist på information om 
förekomsten.225 Rapporteringsfrekvensen anses även grundas i ett missförstånd av när 
rapportering faktiskt ska ske. Det nämns specifikt en situation där det i de flest fall borde ha 
rapporterats men så inte har skett. Nämligen då säljaren, på mäklarens inrådan, väljer att sälja 
till någon annan spekulant för att den av någon anledning inte borde göra en affär med den 
tilltänkte köparen och spekulanten därav försvinner i periferin, vilket medför att mäklaren är 
av uppfattningen att dennes uppdrag är slutfört gällande just den kunden. Det är när mäklare 
misstänker något och avstyr affären på grund av något beteende som det största 
missförståndet finns, inte det att mäklaren gör affärer och misstänker något men inte 
rapporterar.226 Ett visst mörkertal torde också grunda sig i svårigheten att för mäklarna placera 
in sig i transaktionsbegreppet. Det faktum att lagen tidigare var utformad för banker innebär 
att penningtvättslagen talar om att medverka till transaktioner. Det i sig anses svårt att 
applicera på fastighetsmäklare. Genom att mäklare använder klientmedelskontot för 
transaktionen medverkar dock mäklaren till en transaktion mellan två parter och ingår på så 
sätt också en affärsförbindelse även med köparen.227 

 

                                                
221 Intervju, se bilaga 3-5.  
222 Intervju, se bilaga 3.  
223 Intervju, se bilaga 2. 
224 Intervju, se bilaga 4.  
225 Intervju, se bilaga 5.  
226 Intervju, se bilaga 3.  
227 Intervju, se bilaga 2.  
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” Det finns en stor osäkerhet om vad som händer med förmedlingsuppdraget  
vid misstanke om penningtvätt. ” 

Vad gäller oron om kundrelationen som en potentiell faktor till den låga rapporteringen är 
uppfattning delvis samlad, delvis splittrad. Branschen är enig om dess påverkan även om vissa 
anser det vara mer avgörande än andra.228 Det finns en oro om vad som faktiskt händer om 
mäklaren väljer att rapportera samt att det väntas få större effekter än vad det kanske får. Det 
upplevs dock inte ha sin grund i någon illvilja från mäklarnas sida att inte rapportera på grund 
av att då inte få genomföra affären. Samtidigt utesluts inte att så kan vara fallet.229 En 
uppfattning som för delar av branschen i princip verkar avgörande är den om mäklarens 
särskilda ställning. Mäklaren intar en ställning som opartisk mellanman mellan två parter, en 
köpare och en säljare. I och med uppdraget träffar mäklaren köparen, genomför budgivning 
och skriver kontrakt. Ponera sedan att köparen vid tillträdet kommer med en påse kontanter att 
betala med, en handling som då väcker misstankar om penningtvätt på köparsidan. Då 
mäklaren inte får medverka till transaktionen måste förmedlingen sägas upp. Situationen 
sätter säljaren i en väldigt utsatt situation som blir utan mäklare utan att ha gjort något.230 
Mäklarens kundrelation skiljer sig även på så sätt att mäklaren åker ut till kund för 
intagsmöten. Är det då på en mindre ort där igenkänningen är hög blir det en känslig situation. 
Att då tvingas avbryta affärsförbindelsen i en sådan situation men samtidigt inte få berätta 
varför försvårar situationen. I Sverige är mäklaren dessutom involverad i hela processen från 
att upprätta avtal till att ansöka om lagfart vilket är en stor skillnad i jämförelse med många 
andra länder i Europa.231 

” De har svårt att se på vilket sätt de kan utnyttjas,  
de hjälper ju familjer att hitta nya hem på ett eller annat sätt. ” 

Indikationer om varningssignaler efterfrågas men anses samtidigt inte vara en helt avgörande 
orsak till rapporteringsfrekvensen. Att det finns ett mörkertal av situationer där mäklarna 
faktiskt missat indikationer framhålls dock inte som otänkbart. Samtidigt är uppfattningen att 
vid eventuella tveksamheter av sådana indikationer har mäklarna ändock läst av rätt 
signaler.232 Under en kort period anförde FMI i sina allmänna råd att mäklaren kunde anmäla 
utan att avstå uppdraget. När det kort därefter togs bort fick det direkt utslag i färre 
anmälningar, vilket ger tyngd åt kundrelationen som en bidragande orsak.233 
Indikationer har å andra sidan alltid efterfrågats. Mäklarna har svårt att se på vilket sätt de kan 
utnyttjas. Ur deras syn är det en situation där de hjälper familjer att hitta nya hem.234 

” Flertalet mäklare tror fortfarande att bara de har kontrollerat en ID-handling  
så är kundkännedom uppnådd. ” 

 
” Mäklarna är väldigt utelämnade till sin egna bedömning.  

Det finns ingenstans de kan få svar.” 
 

                                                
228 Intervju, se bilaga 2-4.  
229 Intervju, se bilaga 3. 
230 Intervju, se bilaga 4. 
231 Intervju, se bilaga 2.  
232 Intervju, se bilaga 3.  
233 Intervju, se bilaga 4.  
234 Intervju, se bilaga 2. 
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Arbetsuppgifterna som följer av mäklaryrket, tidsbrist och viss nonchalans inför förekomsten 
av penningtvätt anses vara utmanande faktorer vad gäller efterlevnaden av 
penningtvättslagen.235 Regelverket kan upplevas som svåröverskådligt och komplicerat, både 
risker, kunder och transaktioner ska bedömas.236 Det anses också föreligga viss naivitet vad 
gäller att uppfylla kundkännedom. Flertalet mäklare tror fortfarande att bara de har 
kontrollerat en ID-handling så är kundkännedom uppnådd. Det ligger en svårighet i att få alla 
mäklare att göra riskanalysen av kunden, inte minst i jämförelse med finansiella 
verksamhetsutövare.237 Här visar fastighetsförmedlingarna upp en enad front vad gäller den 
utelämnade sits som mäklarna befinner sig i när de står inför en misstänkt penningtvätt. I de 
fall en anställd på en bank väcker misstankar anmäls det till den ansvariga avdelningen som 
sedan tar det vidare och bedömer huruvida det ska vidare till FIPO eller inte.238 I de fall 
mäklare ringer in till jurister på respektive fastighetsförmedling för vägledning får de med 
anledning av meddelandeförbudet inte berätta om konkreta fall. Den generella beskrivningen 
av omständigheterna får därav också ett väldigt generellt svar tillbaka.239 En 
kundkännedomsvägledare föreslås som ska verka för hela branschen. Istället för att olika 
jurister får svar på olika frågor, kanske en i veckan, om ens det, en i månaden, istället samla 
alla frågor till en och samma.240 
 

” Föreskrifter om vad som händer med mäklarnas uppdrag är helt avgörande för att 
rapporter ska öka. ” 

 
Det råder delade meningar om huruvida rapporterna faktiskt borde öka. Men om så ändå är 
fallet är aktörernas uppfattning att information från främst FMI men även från övriga 
brottsutredande myndigheter är avgörande.241 Att tillsynsmyndigheten bidrar med kunskaper 
om regelverket och samlar vilka risker som finns samt en mer utvecklad branschsamverkan 
efterfrågas.242 Även konsekvenserna av att inte rapportera bör lyftas fram.243 Avgörande 
upplevs vara att FMI tydliggör i sina föreskrifter vad som händer med mäklarens uppdrag vid 
en anmälan om misstänkt penningtvätt.244  Vidare betonas vikten av förståelsen för varför 
vissa åtgärder vidtas och syftet bakom. Mäklarna vet generellt vilka krav som ställs på dem 
enligt lag men hur vissa saker görs och framförallt varför framstår dock inte som lika klart.245  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
235 Intervju, se bilaga 3.  
236 Intervju, se bilaga 5.  
237 Intervju, se bilaga 4.  
238 Intervju, se bilaga 4.  
239 Intervju, se bilaga 3-4.  
240 Intervju, se bilaga 3.  
241 Intervju, se bilaga 2-5. 
242 Intervju, se bilaga 2-5. 
243 Intervju, se bilaga 5.  
244 Intervju, se bilaga 4.  
245 Intervju, se bilaga 2.  
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4. Penningtvättsprocessen 
4.1 Närmare om definitionen av penningtvätt och dess syften 
 
” Penningtvätt är en process varigenom pengar och tillgångar från brottslig verksamhet 
tvättas rena i det finansiella systemet för att dölja den brottsliga källan.”  
                                                                                                                    Finansinspektionen246 
 
Definitionen ger en ledning om vad penningtvätt är samtidigt som den öppnar upp för olika 
tolkningar. Vad menas egentligen mer specifikt med att pengarna tvättas rena? Vad krävs för 
att en handling ska definieras som penningtvätt? Är det fråga om penningtvätt så fort pengar 
med illegalt ursprung sätts in på ett bankkonto? Listan av potentiella frågeställningar kan 
göras lång.247 Vanligtvis går penningtvätt ut på att dölja alternativt omsätta vinning av brott. 
Det kan handla om att omvandla pengar eller annan egendom som härrör från brottslig 
verksamhet till tillgångar vilka kan redovisas öppet.248  

När pengar väl omsätts på marknaden är det inte möjligt att särskilja svarta pengar från 
vita. Det vill säga, illegalt intjänade medel från de skattade legala inkomsterna. Alla sedlar har 
oavsett ursprung samma köpvärde. Även om det utåt sett inte går att särskilja finns det 
självklart skillnader. Hur pengarna tjänats in är en del, en annan att de svarta pengarna har en 
stor konkurrensfördel då de inte belastats med skatt eller andra avgifter. Den svarta 
marknaden snedvrider konkurrensen vilket utgör ett reellt hot mot den nationella ekonomin.249 
Vidare förekommer även omvänd penningtvätt, vilket innebär att syftet istället är att få ut 
legala pengar och omvandla till illegala. Det kan handla om att få ut legala medel för att 
använda till att betala ut svarta löner. Problemet ligger inte längre i pengarnas ursprung utan 
vilka som mottar pengarna och till vad pengarna införskaffas.250  

Begreppet penningtvätt kan således sällan beskrivas utifrån en enhetlig definition. Det 
bakomliggande syftet till varför pengar tvättas kan däremot beskrivas med en mer enhetlig 
sådan. Penningtvätt brukar traditionellt verka med tre syften; brottutbytena ska omvandlas så 
att de verkar vara legalt förtjänade, egendomens illegala ursprung och ägarskap ska döljas, 
en godtagbar, laglig förklaring till pengarnas ursprung ska skapas.251 Det handlar sålunda 
om att dölja pengars brottsliga härkomst och konstruera en fiktiv legitim källa. Att samtliga 
tre punkter uppfylls vid ett och samma penningtvättsförfarande torde höra till ovanligheterna, 
även om ett sådant syfte är vad som eftersträvas för en heltäckande penningtvättsprocess. Mot 
bakgrund av de tre syftena kan processen av hur penningtvätt går till schematiskt delas in i tre 
olika faser, placering, skiktning och integrering.252 

4.2 Brottsupplägg inom ramen för den organiserade brottsligheten  
Att planera och genomföra en penningtvättsprocess innefattande de tre faserna har inte sällan 
föregåtts under mer eller mindre organiserade former av brottslighet. Organiserad brottslighet 
kännetecknas i sin enklaste form med att det bedrivs kriminell verksamhet. Det råder en stor 
skillnad mellan de traditionella brotten som begås av en mer tillfällighet jämfört med brott 
som har begåtts med beaktande av ett visst upplägg med faktorer som tid, plats och 
situation.253 Inom ramen för EU ställs ett antal kriterier upp för att ett brott ska vara att 
                                                
246 Brå, Penningtvätt - rapportering och hantering av misstänkta transaktioner, rapport 2011:4, s. 21. 
247 I not 246 a.a. s. 22.  
248 SOU 2018:64 s. 90.  
249 Syrén, A., Svarta pengar – en handbok om penningtvätt, s. 11 f. 
250 Brå, lokal organiserad brottslighet – en handbok om motåtgärder, 2010, s. 245.  
251 SOU 2016:8 s. 57. 
252 Brå, lokal organiserad brottslighet – en handbok om motåtgärder, 2010, s. 23; SOU 2016:8 s. 57.  
253 I not 250 a.a. s. 315.  
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betrakta som organiserat. Definitionen utgår från totalt elva kriterier, varav sex ska vara 
uppfyllda. För att det ska röra sig om penningtvätt krävs först och främst att de fyra 
grundläggande kriterierna är uppfyllda, nämligen ett samarbete mellan fler än två personer, 
lång eller obegränsad utsträckning i tiden, misstanke om allvarliga kriminella handlingar 
samt strävan efter vinning och/eller makt. Utöver det krävs att ytterligare två kriterier uppfylls 
varav deltagande i den faktiska penningtvätten är en. En viss kontinuitet ska således föreligga. 
Kriterierna innebär att även om det inte står en permanent organisation bakom finns ändå ett 
planerat och uttänkt mönster bakom. Det faktum att brottet är återkommande får betydelse 
inte minst för de brottsbekämpande myndigheterna vilka då ges speciella förutsättningar att 
faktiskt upptäcka brotten.254 Det problematiseras dock av den medvetenheten som råder inom 
de kriminella kretsarna vad gäller myndigheternas arbete och verksamhetsutövarnas 
kontroller, vilket medför att gärningspersonerna för sin del tillämpar en rad tillvägagångssätt, 
modus operandi (modus), för att utföra penningtvätt.255 Modus är en kriminologisk term som 
beskriver de metoder och tekniker som gärningspersoner brukar för att utföra brott.256 
Tillvägagångssätten utgör ett beteendemönster som gärningspersonen, genom att involvera sig 
i det brottsliga upplägget, med tiden får erfara och ta lärdom av.257  

Att studera olika modus kan för brottsutredare och brottsförebyggande aktörer tjäna som 
ledning på ett flertal sätt. Ponera att ett brott utförts med ett säreget modus och att ett nytt 
brott sedan begås med koppling till samma säregna tillvägagångssätt. En sådan situation 
skulle kunna tala för att brottet utförts av samma gärningsperson eller krets.258 Utredaren bör 
dock vara försiktig med att lägga allt för stor vikt vid modus i en sådan slutsats då de 
kriminella ständigt tenderar att ändra modus fram tills det att den mest effektiva metoden 
visar sig, inbegripet en låg upptäcktsrisk.259 När ett visst modus är kartlagt är 
gärningspersonen i princip redan i en ny fas att pröva ett nytt tillvägagångssätt. Ett dynamiskt 
område som ständigt måste bevakas och följas upp.260  

Det är av största vikt att förstå hur pengarna hanteras för att lagstiftning och andra 
organisatoriska lösningar och rutiner ska få sin fulla potential.261 Förståelse för de olika 
faserna underlättar för verksamhetsutövarna att vid den egna bedömningen utröna i vilken 
eller vilka av faserna i processen exponeringen kan tänkas vara som störst.262  
 
4.3 Metoder i trestegsprocessen 
4.3.1 Placeringen 
All svart verksamhet förutsätter att de svarta pengarna först måste intjänas. Till de mest 
vinstgivande verksamheterna hör bland annat handel med narkotika, prostitution, vapen eller 
människohandel. Här sker betalningen kontant. Små sedlar växer sig snabbt till att bli fler 
vilket gör att penningtvättaren behöver få in den allt större mängden kontanter in i det 
finansiella systemet, särskilt då betalning med stora summor kontanter ofta väcker 
misstankar.263 För att de illegala pengarna ska kunna placeras i den legala ekonomin förutsätts 
                                                
254 Polismyndigheten, Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015 - kortversion, s. 4.  
255 Brå, Penningtvätt och annan penninghantering - kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi, 
rapport 2015:22 s. 14.   
256 Petterson, M., Dahlman, C., Att bedöma personer med kriminell belastning, SvJT 2016, s. 31; Skr. 
2013/14:245 s. 19.  
257 Bartol, C., Bartol, A., Criminal Behavior - A psychological approach, s. 291.  
258 Petterson, M., Dahlman, C., Att bedöma personer med kriminell belastning, SvJT 2016, s. 31.  
259 I not 257 a.a. s. 291. 
260 Grahn, T., Lundén, F., Madstedt, K., Åtgärder mot penningtvätt m.m. - en praktisk vägledning och 
kommentar, s. 34 f.  
261 I not 255 a.a. s. 16.  
262 Grahn, T., Lundén, F., Madstedt, K., Åtgärder mot penningtvätt m.m. - en praktisk vägledning och 
kommentar, s. 31.  
263 Syrén, A., Svarta pengar – en handbok om penningtvätt, s. 26.  
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en förflyttning av något slag. Pengarna kan överföras till ett annat bankkonto eller till ett 
annat land. Att pengar placeras på ett bankkonto medför emellertid inte att pengarna är 
tvättade. Metaforiskt kan det beskrivas med att smutsiga kläder placerats i tvättmaskinen utan 
att plaggen har tillförts tvättmedel och utan att maskinen startats. Däremot har pengarna 
förflyttats till en mindre misstänkt form som förbättrar möjligheterna vid skiktningen i det 
efterföljande steget.264  

I de fall förbrottet genererar sedlar i mindre valörer växlas inte sällan sedlarna till större 
valörer för att minska uppmärksamhet från banken. Växlingskontoren har dock, likt bankerna, 
en rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner. En vanlig metod för att inte väcka 
uppmärksamhet är därför att dels använda flera personer som vardera växlar mindre summor, 
dels att nyttja en bulvan som växlar hela summan samtidigt. Bulvanen är då en, utanför det 
kriminella nätverket, anlitad person utan vetskap om pengarnas härkomst. Det är dock först 
efter växlingen som själva placeringen träder in genom att pengarna exempelvis sätts in på ett 
konto.265  

Det första steget utgör det synligaste och naturligen också den fas där risken är som störst 
att pengarna upptäcks och kan kopplas till en illegal källa. Omvänt också den fas där risken 
för verksamhetsutövare typiskt sett anses som störst att bli nyttjad för penningtvätt.266 

4.3.2 Skiktningen 
Förutsatt att placeringen av brottsutbytet lyckats i första steget följer sedermera normalt den 
så kallade skiktningsfasen. I detta steg genomgår pengarna ett flertal transaktioner med syfte 
att dölja pengarnas kriminella ursprung. Pengarna kan exempelvis tas ut ur det finansiella 
systemet endast tillfälligt för att sedan återföras på ett annat ställe. Då pengarna sätts i omlopp 
genom olika ekonomiska sektorer, företag och institutioner reduceras risken för spårning av 
transaktionerna. Eftersom pengarna i denna fas förflyttas inom den legala ekonomin med, till 
synes, legitima tillgångar är risken för upptäckt avsevärt lägre här än i placeringsfasen.267 
Genom att på olika sätt dölja originaltransaktionerna byter egendomen skepnad och fjärmas 
ytterligare från den ursprungliga källan till brottet.268 Vid köp av fastigheter är det inte 
ovanligt att pengarna exempelvis tas ut i form av checkar eller postväxlar. Även 
delfinansiering utgör en metod då gärningspersonen dels tar banklån för att finansiera 
investeringarna, dels används de illegala pengarna till att finansiera exempelvis löpande 
fastighetsrenoveringar. Det bakomliggande syftet till uppdelningen är att inte väcka 
misstankar genom att försöka uppträda som andra investerare.269  

Även om det föreligger viss variation vad gäller modus i skiktningsfasen är grundsättet 
ändock att pengarna cirkulerar mellan olika bankkonton, såväl inom som utom 
ursprungslandet.270 

4.3.3 Integreringen 
Det är i det sista steget som de placerade och skiktade svarta pengarna nu integreras på 
marknaden. Den slutliga fasen i penningtvättsprocessen syftar till att ge de illegalt intjänade 
pengarna en legal fasad. Det är i detta skedet oerhört svårt att upptäcka penningtvätt men 

                                                
264 Brå, Penningtvätt – rapportering och hantering av misstänkta transaktioner, rapport 2011:4, s. 24, 27 f. 
265 I not 264 a.a. s. 27 f.  
266 Grahn, T., Lundén, F., Madstedt, K., Åtgärder mot penningtvätt m.m. – en praktisk vägledning och 
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också att spåra i vilka led pengarna intjänats och tvättats.271 När den tredje och sista fasen 
slutförs har pengarna integrerats i det finansiella systemet med fortsatt legitim användning av 
pengarna. Det betyder inte att pengarnas brottsliga ursprung upphör utan mer att dess 
ursprung inte går att bevisa i en rättslig prövning.272 För de som verkar för att förebygga 
penningtvätt måste målsättningen istället vara att pengarna ska upptäckas innan de ens når 
integreringsfasen. De insatser och rapporteringar som görs fram till slutfasen är därav av 
största vikt för att motverka penningtvätt.273  

Metodiken såväl som komplexiteten varierar kraftigt för de kriminella aktörerna när det 
kommer till att skapa en legitim källa till pengarna. Typiska användningsområden för 
integreringen är köp av dyra varor eller olika typer av investeringar i affärsverksamheter, 
finansiella produkter eller handel med fastigheter.274  

 
4.4 Modus operandi i fastighetsmäklarbranschen 
4.4.1 Fastigheter – lika attraktiva för brottslingar som för investerare? 
Investeringar i fastigheter med illegalt intjänade pengar sägs länge ha varit en klassisk och 
beprövad metod för penningtvätt, inte minst inom FATF-länder som besitter politisk, 
ekonomisk och monetär stabilitet.275 Bakgrunden till varför fastighetsbranschen nyttjas för 
penningtvätt är flera. För det första bidrar fastighetsaffärer till att föra in den illegala källan i 
den legala ekonomin samtidigt som det ger en säker investering. Det går dessutom att 
genomföra relativt stora summor pengar samtidigt utan att det väcker misstankar, inte minst i 
mer exklusiva områden. Fastigheter är i princip lika attraktiva för brottslingar som för 
investerare. Det är generellt en säker investering samtidigt som priserna mest troligt även 
kommer att stiga över tid. Fastigheter utger också en slags legitimitet och normalitet. Detta 
gäller både bostads- och kommersiella fastigheter som en del av en tillförlitlig och lönsam 
investeringsstrategi.276  

Fastigheter kan nyttjas i samtliga faser i trestegsprocessen men spelar kanske sin 
huvudsakliga roll i den sista.277 För att på ett tydligare sätt få en bild av tillvägagångssätt på 
området ska det redogöras för modus med såväl hypotetiska som verkliga fall.  

4.4.2 Potentiella modus i praktiken  
 Modus - Dolt ägande 

Ett sätt för den kriminella att reducera risken för misstankar är att använda sig av en tredje 
part vid köpet. Det kan exempelvis vara en familjemedlem eller annan som kan stå som 
fastighetens juridiska ägare. Personerna som anlitas är då oftast skuldfria och står utanför den 
kriminella kretsen. Tredje part mottar alltså pengar från den kriminella för att sedermera 
genomföra köpet å den kriminelles vägnar. Den omständighet att kunden inte kan redogöra 
för sin ekonomiska ställning skulle för mäklaren kunna indikera på en misstänkt 

                                                
271 Syrén, A., Svarta pengar – en handbok om penningtvätt, s. 28. 
272 Grahn, T., Lundén, F., Madstedt, K., Åtgärder mot penningtvätt m.m. – en praktisk vägledning och 
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bulvansituation. Genom denna metod undviker den kriminella ett direkt engagemang i 
penningtvättsprocessen.278 

Modus - Manipulation av fastighetsvärdet 
Manipulation av fastighetsvärdet innebär att den kriminella, vare sig det är köpare, säljare 
och/eller tredje part, köper eller säljer fastigheter till ett pris över eller under marknadsvärdet. 
Skillnaden mellan de faktiska och de angivna värdena avräknas med obeskattade 
kontantbetalningar. Genom att manipulera värdet sker således en undervärdering eller 
övervärdering av fastigheten.279  

Undervärdering innebär att ett lägre fastighetsvärde kan stå på kontraktet än den faktiska 
köpeskillingen. För att täcka upp för mellanskillnaden betalas istället ett kompletterande 
belopp med svarta pengar ”under bordet”. På så sätt kan den kriminella köparen relativt enkelt 
bli av med illegala pengar. Förfarandet förutsätter dock att kontraktet och villkoren görs upp i 
maskopi med säljaren.280 En variant av undervärdering som metod kan belysas med ett 
hypotetiskt räkneexempel. Precis som ovan betalar köparen, hela eller delar av fastigheten, 
under bordet med svarta pengar. Fastigheten läggs sedan ut på den öppna marknaden och säljs 
till marknadspris. 281  

 
En fastighet köps för 3 500 000 kronor. Betalningen sker med svarta pengar. 500 000 kronor 
betalas under bordet. Ett år passerar och fastigheten läggs ut på den öppna marknaden och 
säljs för 4 000 000 kronor. Beskattningsbar reavinst i detta fall blir 20 % x 500 000 = 
120 000 kronor. Den totala summan för att ”tvätta” 4 000 000 kronor svarta pengar uppgår 
således till 120 000. Kostnaden för mäklararvode tillkommer. 
 

Övervärderas istället fastigheten är det bakomliggande syftet att den kriminella avser att 
erhålla det största möjliga lånet från en långivare. Ju större lånet är desto större summa svarta 
pengar kan användas för att betala av skulder och ränta. Av den anledningen kan den 
kriminella lämna in falsk dokumentation om objektets egentliga värde.282  

Sett ur fastighetsmäklarens synvinkel måste det antas föreligga viss sårbarhet i att för 
mäklaren uppskatta huruvida över- och underpris är försvarbart. Situationen problematiseras 
ytterligare av att köp via mäklare troligtvis sker när parterna har en kreditvärdighet, vilket 
försvårar för mäklaren att misstänka att pengarna är illegala. Lägg till bulvaner i ledet och 
chansen för mäklaren att misstänka pengarnas illegala ursprung minskar avsevärt.283 

 
Modus - Frånträda köpet genom nyttjandet av en återgångsklausul 

Det finns inget lagstadgat förfarande för när köpeskillingen ska erläggas vid ett fastighetsköp. 
Enligt sedvänja brukar emellertid köparen erlägga en handpenning vid köpet. Det torde också 
höra till vanligheterna att handpenningen genom upprättande av depositionsavtal hanteras av 

                                                
278 Samordningsfunktionen, Information till fastighetsmäklare om penningtvätt och finansiering av terrorism, s. 
6; AUSTRAC, Strategic analysis brief – Money laundering through real estate, 7; SvD Näringsliv, Fler mäklare 
prickas – slarvar med kontroll mot penningtvätt, 2016.  
279 Samordningsfunktionen, Information till fastighetsmäklare om penningtvätt och finansiering av terrorism, s. 
6; AUSTRAC, Strategic analysis brief – Money laundering through real estate, 8; Grahn, T., Lundén, F., 
Madstedt, K., Åtgärder mot penningtvätt m.m. – en praktisk vägledning och kommentar, s. 44.  
280 Samordningsfunktionen, Information till fastighetsmäklare om penningtvätt och finansiering av terrorism, 
s.6; AUSTRAC, Strategic analysis brief – Money laundering through real estate, 8; Grahn, T., Lundén, F., 
Madstedt, K., Åtgärder mot penningtvätt m.m. – en praktisk vägledning och kommentar, s. 44. 
281 Syrén, A., Svarta pengar – en handbok om penningtvätt, s. 57 f.  
282 Samordningsfunktionen, Information till fastighetsmäklare om penningtvätt och finansiering av terrorism, s. 
6; AUSTRAC, Strategic analysis brief – Money laundering through real estate, s. 8.  
283 Brå, Penningtvätt och annan penninghantering – kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi, 
rapport 2015:22 s. 125.  



37 
 
 

mäklaren och hålls avskilt på dennes klientmedelskonto.284 Med avsikt att tvätta pengar för 
köparen över medel med ursprung i brott eller brottslig verksamhet till mäklarens 
klientmedelskonto. Köpekontraktet föreskriver en återgångsklausul285 vilken köparen nyttjar 
och frånträder köpet. Fastighetsmäklaren för därefter tillbaka handpenningen till köparens 
konto eller annat konto som köparen önskar. Genom att handpenningen har passerat 
fastighetsmäklarens klientmedelskonto har pengarna på så sätt tvättats.286  

Situationen är ett utmärkt exempel på att fastighetsmäklarnas kunskap om modus och 
riskindikationer spelar stor roll. Det redogjordes tidigare för ett antal varningssignaler som för 
fastighetsmäklaren kan tjäna som indikation på misstänkt penningtvätt och där vidare eller 
skärpta åtgärder behöver vidtas. Med kunskap om att nyttjande av en återgångsklausul skulle 
kunna utgöra skäl för misstänkt penningtvätt kan mäklaren vara mer vaksam i det enskilda 
fallet. Svårigheten ligger i att situationen likväl skulle kunna utgöra ett legalt nyttjande av 
klausulen men med beaktande av omständigheterna i övrigt, exempelvis att köparen önskar få 
tillbaka pengarna på ett annat konto, kan det ändock göra mäklaren extra uppmärksam.  
 

Modus - Återbetalning av för högt betald handpenning 
Ett annat sätt för den kriminella att nyttja handpenningen som metod är att med avsikt föra 
över en summa som överstiger den avtalade handpenningen. Låt säga att handpenningen är på 
300 000 kronor men köparen har fört över 400 000 kronor till mäklarens klientmedelskonto. 
Köparen vänder sig till mäklaren och ber denne föra tillbaka de överskjutande 100 000 till ett 
annat konto än det som användes vid första transaktionen. Genom detta förlopp har det skett 
en överföring mellan köparens egna konton men via mäklarens klientmedelskonto vilket har 
försvårat spårningen av transaktionerna. Banken som sedan mottar transaktionen misstänker 
troligtvis inte något med överföringen då den kommer från mäklarens klientmedelskonto 
vilket, till synes, är en säker och normal transaktion.287 
 

Modus - Kontantbetalning 
Även om alternativa betalningsmetoder ständigt utvecklas fortsätter ändock kontanter vara ett 
av de primära sätten för att behålla medel i det tidiga stadiet av processen.288 
Tillvägagångssättet kan exemplifieras mer ingående med ett disciplinbeslut, FMI 2015-05-
13289. Saken gällde tillsyn enligt FML, fråga om kundkännedom, skärpta åtgärder och 
rapporteringskrav enligt penningtvättslagen. Tillsynsärendet initierades med anledning av att 
fastighetsmäklare NN (mäklaren) hade förhörts av polisen angående ett förmedlingsuppdrag 
vilket hade kommit till FMI:s kännedom. Av polisförhöret framgick bland annat följande. 
Fastigheten hade varit till salu cirka ett år när Köpare X (köparen) tog kontakt med mäklaren 
och meddelade att han ville köpa fastigheten. Detta utan att ha besökt fastigheten. Mäklaren 
skickade ett köpekontrakt samt kontonummer för handpenningen på 40 000 kronor vilket 
köparen skrev under, daterat 23 juli 2012. Mäklaren reagerade på att köparen inte hade 
intresse av att titta på fastigheten innan han bestämde sig för att köpa varför de kom överens 
om att mötas upp på fastigheten för att gå igenom de handlingar som följer i och med 
fastighetsköpet. När de båda var på plats vid fastigheten tog köparen fram 360 000 kronor i 
                                                
284 Jingryd, O., Segergren, L., Fastighetsförmedling, s. 311 ff.  
285 Exempelvis besiktningsklausul eller låneklausul.  
286 Samordningsfunktionen, Information till fastighetsmäklare om penningtvätt och finansiering av terrorism, s. 
7; s. 17; Grahn, T., Lundén, F., Madstedt, K., Åtgärder mot penningtvätt m.m. – en praktisk vägledning och 
kommentar, s. 44.  
287 Samordningsfunktionen, Information till fastighetsmäklare om penningtvätt och finansiering av terrorism, s.7 
f; Grahn, T., Lundén, F., Madstedt, K., Åtgärder mot penningtvätt m.m. – en praktisk vägledning och 
kommentar, s. 44. 
288 FATF, Money Laundering & Terrorist Financing Through The Real Estate Sector, 2007, s. 18.  
289 FMI, 2015-05-13, Dnr 4.3-1513-14, hädanefter ”kontantbeslutet”.  
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kontanter av sedlar om 500 och 1000 kronor som han önskade betala köpeskillingen med. 
Mäklaren reagerade på den stora summan kontanter och bad att få kvitto på pengarnas 
ursprung. Det kom dock att dröja en lång tid innan något kvitto redovisades. Av kvittot 
framgick att kontanterna härrörde från en båtförsäljning.290  

Av FMI:s bedömning framgår bland annat följande. Mot bakgrund av att mäklaren 
skickade köpekontraktet till köparen för underskrift den 23 juli 2012 utan att ha träffat 
personen ingicks överlåtelsen på distans. Affärsförbindelsen ingicks på telefon och vid mötet 
vid fastigheten den 3 september 2012 hade köparen redan skrivit på köpekontraktet och 
betalat in handpenningen. Av dåvarande 2 kap. 6 § 1 st.291 penningtvättslagen följer att 
verksamhetsutövaren alltid ska vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom om risken 
för penningtvätt är hög. Av bestämmelsens tredje stycke292 framgår att en affärsförbindelse 
eller enstaka transaktion på distans ger skäl för sådana åtgärder. Mäklaren var därmed skyldig 
att vidta mer omfattande åtgärder än vad som gjorts. Det framgick av FMI:s då gällande 
föreskrifter293 att en av de åtgärder som alltid ska vidtas vid hög risk är att inhämta vidimerad 
kopia av kundens identitetshandling. Det var ostridigt i ärendet att kopian av 
identitetshandlingen inte var vidimerad. Det var således först den 3 september då mäklaren 
och köparen träffades för första gången som mäklaren slutförde kontrollen av köparen och 
inhämtade information om affärsförbindelsens syfte och art.294 

Vad gäller de kontanter som mäklaren mottog hävdade mäklaren att köpprocessen var 
normal och att efterfråga kvitto var tillräckligt. FMI delade inte denna uppfattning och 
ifrågasatte att mäklaren nöjt sig med svaren från köparen och utan att rapportera till FIPO. 
Vid en samlad bedömning ansåg FMI att det fanns flera omständigheter i ärendet som 
bedömda var för sig utgjorde skäl för mäklaren att undersöka transaktionen vidare eller helt 
avstå från att medverka. FMI meddelade fastighetsmäklaren en varning för att ha åsidosatt 
sina skyldigheter enligt penningtvättslagen och därigenom god fastighetsmäklarsed. Vald 
påföljd föregicks av ingående överväganden samt tre skiljaktiga ledamöter vilka ansåg att 
påföljden borde ha medfört återkallelse. Inspektionen betonade i beslutet att de allvarligt 
övervägt den strängaste påföljden.295 

Det förelåg ett flertal indikationer som borde ha varit att betrakta som varningssignaler. Att 
inleda en affärsförbindelse på distans och att köparen inte besvärar sig med att besöka 
fastigheten innan köpet är båda varningssignaler som framgår av såväl allmänna råd som 
informationsmaterial. Vad som dock inte uppmärksammades som en omständighet i 
bedömningen var det geografiska avståndet mellan köparen och försäljningsobjektet. Köparen 
var bosatt i södra Sverige och fastigheten var belägen i Norrlands inland. Något som 
tillsammans med övriga omständigheter hade kunnat betraktas som en potentiell risk.296 Att 
dessutom finansiera en stor del eller kanske till och med hela handpenningen med kontanter 
torde i nutida samhälle indikera en tydlig varningssignal. Speciellt i Sverige som utmärks som 
ett land med begränsad användning av kontanter.297 Precis som de flesta indikationer på 
misstänkt penningtvätt utgör endast varningssignalerna skäl för en närmare granskning. Inget 
säger att en stor summa kontanter nödvändigtvis härrör från brottslig verksamhet. Å andra 
sidan kan en så pass stor summa i ett nästintill kontantlöst samhälle inte anses särskilt 
motiverat vare sig pengarna kommer från en såld båt eller annat.  Att ”bara” meddela 

                                                
290 FMI, 2015-05-13, Dnr 4.3-1513-14.  
291 Nuvarande 3 kap. 16 § penningtvättslagen.  
292 Nuvarande 2 kap. 5 § p. 9 penningtvättslagen.  
293 KAMFS 2009:2 FMN 2009:1.  
294 FMI, 2015-05-13, Dnr 4.3-1513-14. 
295 FMI, 2015-05-13, Dnr 4.3-1513-14.  
296 Se avsnitt 3.3.1.  
297 FATF, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Sweden, 2017, s. 4.  
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mäklaren en varning sänder ut signaler till mäklarna som inte är till gagn för förebyggandet av 
penningtvätt eller tilltron till fastighetsbranschen.  
 

Modus - Försäljningsobjektet involveras i flera snabba överlåtelser eller transaktioner  
innan eller efter tillträde 

När ett objekt köps och säljs ett flertal gånger kan det indikera ett potentiellt bedrägeri i form 
av att driva upp priset över fastighetens egentliga värde. Det framhävs internationellt vara ett 
förekommande sätt och kan vara en stor del av penningtvättsprocessen. Särskilt också om det 
sker i samband med så kallade ABC-constructions och carousel fraud, vilka kortfattat syftar 
till att driva upp priset genom successiva försäljningar och köp med det slutliga målet att få 
objektet att verka mer eller mindre värt än vad det faktiskt är. Karaktäristiskt för sådana 
metoder är att fastigheten säljs fiktivt i serier av efterföljande transaktioner, varje gång till ett 
högre eller lägre pris.298  

En försäljning i flera led där kundens innehavstid av försäljningsobjektet dessutom är 
ovanligt kort framförs nationellt som en omständighet som skulle kunna motivera att risken 
bedöms som hög.299 Som en varningssignal nämner även FATF transaktioner som rör samma 
egendom i snabb följd. Ett köp följt av en omedelbar försäljning är en sådan situation, 
speciellt om det medför en betydande ökning eller minskning av priset jämfört med 
köpeskillingen.300 Dessa indikationerna kan appliceras på den svenska fastighetsmarknaden 
där en liknande situation har identifierats utgöra en högrisksituation för mäklare. 
Fastighetsbyrån granskade år 2016 två bostadsrättsföreningar med anledning av deras 
förmedling av nyproducerade bostadsrätter. Hela 70% av privatpersonerna som förvärvade 
bostadsrätterna tillträdde aldrig själva bostaden utan överlät istället bostadsrätten till en ny 
ägare i och med tillträdet. Vad som kan sägas generellt var att marknaden det året gynnade 
den som förvärvade fastigheter ur ett spekulationssyfte där de som förvärvade fastigheten i 
första ledet gjorde stora vinster. Det kunde dock inte klarläggas hur transaktionerna 
genomfördes. Om det var så att den första köparen erlade köpeskillingen på tillträdesdagen 
eller om köpeskillingen betalades av den andra köparen som sedermera erlade resterande 
summa till den första köparen. Vad som tillstryker situationen dess höga risk är vidare att av 
de köpare som köpt och sedan sålt vidare innan tillträdet hade flera personer tidigare dömts 
för ekonomisk brottslighet eller i alla fall figurerat i sådana sammanhang. Mot bakgrund av att 
upplägget genererar stora vinster men också den dåliga kontrollen som blir över 
transaktionerna kan det antas att situationen kan nyttjas för att tvätta pengar. Efter 
granskningen ansåg Fastighetsbyrån sådana situationer utgöra förhöjd risk.301  

 
Modus – Renovering av fastighet 

Byggbranschen har av ett flertal brottsbekämpande aktörer framförts som en särskilt utsatt del 
som ett led i en fastighetsaffär, inte minst vad gäller renoveringar. Inte sällan köps fastigheter 
som sedan renoveras, kanske med illegalt intjänade pengar, för att sedan säljas på den öppna 
marknaden igen. För att investeringen i ett sådant fall ska utgöra en regelrätt penningtvätt 
krävs att fastigheten säljs vidare. 302 Det är inte ovanligt att denna typ av brottsupplägg ofta 
ingår som ett led i en rad andra tillvägagångssätt, såväl inom samma som i olika faser av 

                                                
298 Unger, B., Ferwerda, J., Money Laundering in the Real Estate Sector – Suspicious Properties, s. 41.  
299 KAMFS 2016:1 s. 3.   
300 FATF, Money Laundering & Terrorist Financing Through The Real Estate Sector, 2007, s. 36.  
301 Swedbank Fastighetsbyrån, Fastighetsbyråns rutiner och riktlinjer avseende åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism, 2018, s. 5.  
302 AUSTRAC, Strategic analysis brief – Money laundering through real estate, s. 10; Syrén, A., Svarta pengar 
– en handbok om penningtvätt, s. 57 f; European Parliament, Understanding money laundering through real 
estate transactions, 2019, s. 3. 
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penningtvättsprocessen. Ett internationellt fall visar på penningtvättsprocessens komplexitet 
där i princip alla ovan presenterade modus kan ingå som ett led.  

Den huvudmisstänkte i detta fall hade som syfte att starta ett företag utan att själv vara 
juridiskt associerad med bolaget. Den kriminella anlitade därför en certifierad revisor, utan 
kriminell bakgrund, men troligen med anknytning till huvudmannen till att utåt sett framstå 
som den juridiskt sett ledande personen. Bolaget kom att utgöra ett bulvanföretag eftersom det 
var den kriminella som faktiskt styrde och ledde företaget. Falska fakturor upprättades för att 
illegala medlen inom företaget utåt sett skulle framstå som legala, pengar försökte tvättas 
genom olika familjemedlemmars konton och genom inteckning i fastigheter i en släktings 
namn.  Förbättringar på den investerade fastigheten gjordes sedan av den huvudmisstänkte 
med illegala kontanta medel innan vidareförsäljning. Det framgår inte av fallet om en 
fastighetsmäklare anlitades för vidareförsäljningen, men för att skapa ännu en legitim källa till 
pengarna skulle så kunna vara fallet.303 Situationen kan exemplifieras ytterligare med grund i 
ett nationellt fall som delvis liknar modus för snabb vidareförsäljning men som likväl kan 
appliceras på renoveringar. 304  

Den kriminella personen i fallet, huvudmannen, hade ett byggföretag som genom företaget 
köpte mark som sedermera styckades av till flera fastigheter för att bebyggas med bostäder. 
Därefter sålde företaget styckningslotterna till ett flertal bulvaner som rekryterats av 
huvudmannen. Bulvanerna använde sig av banklån för att köpa fastigheterna vilka beviljats av 
en banktjänsteman. Lånen hade huvudmannen finansierat med illegala medel. Det var med 
andra ord bulvanerna som rent formellt köpte fastigheterna, men huvudmannen var den 
verkliga ägaren och byggherren. För att få ut så mycket som möjligt av de svarta pengarna 
använde sig även huvudmannen av svart arbetskraft för byggprojekten. Som ett led i att 
försvåra spårningen av transaktionerna och i sin helhet minska risken att bli upptäckt såg 
huvudmannen till att bulvanerna sålde vidare fastigheterna och tillhörande byggnationer till 
andra bulvaner. De färdiga byggprojekten såldes sedan av bulvanerna till huvudmannens 
företag som sedan via en fastighetsmäklare lade ut fastigheterna på den öppna marknaden. I 
nästa steg såldes nyproduktionerna till privatpersoner där det först i det steget inte längre finns 
någon länk mellan huvudmannen eller dennes bolag. Syftet med brottsupplägget var således 
att genom fastighetsaffärer tvätta brottsvinster.305 Detta är ett av de brottsupplägg som kan 
tänkas vara mer svåridentifierade för en fastighetsmäklare. Inte minst av den anledning att en 
stor del av brottsupplägget, byggprojektet alternativt renoveringen, sker i ett led innan 
mäklaren tar vid. Vad som kan sägas är dock att om ett objekt som har genomgått en påkostad 
renovering som med beaktande av omständigheterna i övrigt framstår som omotiverad kan 
vidare undersökning av mäklaren vara motiverad.306  

Fallet är även ett exempel på där olika aktörer involverats. Med tanke på det komplicerade 
upplägget är det kanske inte så stor chans att varken banktjänstemannen eller 
fastighetsmäklaren i en sådan situation anar att det rör sig om kriminell verksamhet. Mäklare 
är enligt penningtvättslagen skyldig att företa kundkännedom för att bland annat vid ett senare 
skede kunna uppmärksamma avvikande aktiviteter eller transaktioner. I fallet var det fråga om 
ett byggföretag som ville sälja sina nu nybyggda fastigheter vilket i sig torde vara ett fullt 
normalt uppdrag för en fastighetsmäklare att ta sig an. Att det krävs otroligt bra kunskap och 
insikt för att väcka misstankar visar sig tydligt i och med fallet. Att mäklares kunskap på 
området utvecklas till att identifiera brottsupplägg likt det ovan finns kanske inte inom 
räckhåll men att det skulle vara att ställa för höga krav på mäklarna ställer jag mig inte heller 
positiv till. Däremot är det de små varningssignalerna som kan leda till de större 
                                                
303 AUSTRAC, Typologies Case Studies Report 2009, s. 44 
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utredningarna där en extra åtgärd i det stora hela kan utgöra en viktig pusselbit. För den 
kriminellas del krävs det att alla pusselbitar faktiskt faller på plats för att nå framgång i 
integreringsfasen. Om mäklaren kan lyckas sätta käppar i hjulet för en av alla steg i processen 
är det ett steg i rätt riktning.  

4.4.3. Integration mellan penningtvättsprocessen och förebyggandeprocessen 
Redogörelsen av potentiella brottsupplägg visade på hög komplexitet genom hela 
trestegsprocessen där mäklare riskerar att nyttjas för penningtvätt i samtliga faser. Sett till 
förmedlingen innebär det att risken startar vid kundkännedom och fortlöper genom hela 
uppdraget. Under den tiden ska mäklaren identifiera varningssignaler hänförliga till samtliga 
faser i trestegsprocessen. Precis som det finns en trestegsprocess för penningtvättaren anser 
jag det kunna upprättas en för mäklare.  Penningtvättarens syfte är att genom de tre stegen 
utföra förfarandet obehindrat och med så lite risker och hinder som möjligt. Mäklarens 
uppgift är att bemöta det genom att bidra med vad penningtvättaren vill undvika. Den så 
kallade förebyggandeprocessen för mäklare motsvarar dock inte trestegsprocessen för 
penningtvättaren på så sätt att särskilda varningssignaler helt kan hänföras till enbart en viss 
fas. De faser som de kriminella utgår ifrån kan ske i olika stadier i mäklarens förmedling, 
ibland kan till och med flera faser uppfyllas vid en och samma transaktion. Penningtvättarens 
andra fas, skiktningsfasen, kan exempelvis förekomma i för mäklaren sista fasen, betalningen. 
Det går således inte göra någon strikt uppdelning av riskerna i förhållande till 
penningtvättarens faser. Mot bakgrund av integrationen är det dock avgörande att mäklare har 
en mer överskådlig bild att förhålla sig till.  

EU-parlamentet kategoriserar indikationer utifrån kundrisk, transaktionsrisk och geografisk 
risk. Dessa kan dock ofta överlappa med varandra. Varningssignaler för geografisk risk kan 
bero på kunden som sådan eller på grund av köpeobjektet varför det inte lämpar sig helt som 
en egen fas.307 Istället kan en uppdelning göras utifrån kundkännedom, fortlöpande 
uppföljning, och betalning.308 

Till den första fasen, kundkännedom, hör sådant som mäklaren upptäcker med anledning 
av att vidta åtgärder för kundkännedom och inhämta information om affärsförbindelsens syfte 
och art. Här ska möjliga risker för eventuellt dolt ägande uppmärksammas så som misstänkta 
bulvanförhållanden eller att affärsförbindelsen etableras på distans. Den andra fasen, 
fortlöpande uppföljning, rör omständigheter som uppdagas främst efter det att 
kundkännedomsåtgärder vidtagits gällande uppdragsgivaren. Sådant som hör till affären som 
sådant. Det kanske visar sig att säljaren vill sälja till underpris eller att köparen önskar 
förvärva en fastighet utan att ha sett den eller befinner sig på långt geografiskt avstånd från 
försäljningsobjektet. I den sista fasen sker betalningen där varningssignaler som att köparen 
vill betala kontant eller att köpeskillingen begärs att få insatt på flera olika konton. I 
kontantbeslutet309 aktualiserades tre varningssignaler redan vid första kontakten med köparen. 
Köparen kontaktade mäklaren på distans, ville köpa fastigheten utan att ha besökt den samt 
befann sig på ett långt geografiskt avstånd från försäljningsobjektet. Därtill betalades även 
köpeskillingen med kontanta medel.  

Faserna varken ska eller kan uppdelas strikt men för mäklarens del torde det vara till hjälp 
med en någorlunda uppdelning. 
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5. Analys    
5.1 Vilka faktorer påverkar rapporteringen? 
Kanske kan det vid en första anblick tänkas att det låga antal rapporter av misstänkt 
penningtvätt är att betrakta som positivt. Visserligen är så fallet om det låga antalet speglar 
verkligheten. För att konstatera att så är fallet krävs belägg för att de få rapporterna är 
representativa. Det är dock där problematiken visar sig som störst. Att förebygga penningtvätt 
är alltid positivt oavsett i vilken utsträckning det förekommer men att överdriva omfattningen 
av ett problem ska nog undvikas. Även om omfattning är oklar förekommer bevisligen 
penningtvätt inom fastighetsmäklarbranschen varför det bör ligga i samhällets intresse att 
rapporterna ökar för att ta det säkra före det osäkra. Uppmärksamma verksamhetsutövare 
torde i förlängningen bidra till ett säkrare samhälle och ökad tilltro till branschen. 
Rapporteringar, vare sig det visar sig föreligga penningtvätt eller inte, ökar kunskapen på 
området vilket förbättrar det förebyggande arbetet. Även om det i nuläget inte finns facit på i 
vilken utsträckning fastighetsbranschen faktiskt utnyttjas för penningtvätt finns det ändock 
anledning att identifiera potentiella bakomliggande faktorer till den låga frekvensen. Tanken 
är inte att överdriva en situation vars problem det inte finns belägg för utan istället inta viss 
restriktion mot att fastighetsmäklarbranschen skulle vara skonad från penningtvätt.  
 

Faktor – Icke-finansiella verksamhetsutövare 
Finansiella såväl som icke-finansiella verksamhetsutövare underkastas 
rapporteringsskyldighet. Det finns anledning att separera de två huvudkategorierna som en 
faktor då statistiken visar en oerhört stor skillnad i antal rapporter kategorierna emellan.310 
Som en första naturlig orsak till det är givetvis den omfattning som de finansiella verkar i. En 
andra att banker i allt större utsträckning utsätts för sådana risker och att glappet således är 
representativt. Ett potentiellt motargument till det är dock det faktum att samtliga icke-
finansiella verksamhetsutövare uppvisar ett oerhört lågt antal rapporter. Varken revisorer, 
advokater eller fastighetsmäklare har vid något tillfälle rapporterat fler än tio misstänkta fall 
av penningtvätt. De som står för de flesta rapporter är juridiska personer som är stora och 
trygga. De icke-finansiella är mer sårbara i det hänseendet. Den ställning som de icke 
finansiella verksamhetsutövarna innehar kan i sig utgöra en faktor som påverkar 
rapporteringsgraden, inte minst avseende penningtvättslagens transaktions- och kundbegrepp 
och den särskilda kundrelation som samtliga innehar.  
 

Faktor – Oklarheter kring begreppen transaktion, affärsförbindelse och kund 
Begreppet transaktion förekommer i en rad olika bestämmelser i penningtvättslagen men utan 
att närmare definieras i varken direktiv, förarbeten eller lagtext. Penningtvättslagen var 
ursprungligen utformad för banker där begreppet utgör en naturlig del. För mäklare däremot 
är det inte fullt så naturligt att tala om medverkande till transaktioner vilket för dem gör 
begreppet mer svårplacerat. Tillämpningen av transaktionsbegreppet medför i sig en rad 
rekvisit där det ena i princip förutsätter det andra. Därtill det faktum att en vedertagen 
uppfattning i branschen är att mäklare ingår en affärsförbindelse med både köpare och säljare, 
vilket föranleder ett flertal begrepp som behöver klargöras i och med det.311 Begreppen 
transaktion, affärsförbindelse och kund behöver således samtliga en tydligare genomgång.  

Av 3 kap. 4 § penningtvättslagen följer situationer som kräver kundkännedom vilket i 
princip aktualiseras i två situationer. Vid etablering av en affärsförbindelse eller när så inte 
sker istället vid enstaka transaktioner med beaktande av vissa tröskelbelopp.  

                                                
310 Se avsnitt 3.3.3.  
311 Se avsnitt 3.3.1; 3.4.2.  
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Vad gäller begreppet transaktion ges föga ledning av hur begreppet ska tolkas. I förarbetena 
till 1993 års penningtvättslag exemplifieras begreppet med vad som skulle kunna falla under 
transaktionsbegreppet. Att döma av förarbetena måste lagstiftarens intention ha varit att 
begreppet ska tolkas tämligen extensivt. Av motiven till den nya penningtvättslagen framgår i 
princip bara att det ska tolkas vitt.  Att begreppet i sig är otydligt medför inte minst oklarheter 
för mäklarna huruvida de är skyldiga att vidta kundkännedomsåtgärder även för köparen312 av 
ett objekt. I de fall mäklaren endast medverkar till transaktionen men inte mottar belopp som 
överstiger beloppsgränserna föranleds samma problem. På vilka grunder måste mäklaren 
uppnå kundkännedom i ett sådant fall. Att mäklare uppnår kundkännedom är en av de mest 
fundamentala åtgärderna för att förhindra penningtvätt. Fastighetsmäklare ska vidare enligt 4 
kap. 1–2 §§ penningtvättslagen övervaka pågående affärsförbindelser och bedöma enstaka 
transaktioner i syfte att upptäcka avvikande eller misstänksamma aktiviteter, vilket sedermera 
ligger till grund för rapporteringen enligt 4 kap. 3 § samma lag. En förutsättning för att 
mäklare ska rapportera är således att åtgärderna utifrån begreppen är klara.  

Med affärsförbindelse avses en affärsmässig förbindelse som när den etableras förväntas 
ha en viss varaktighet. I rekvisitet uttrycks att det ska vara av mer stadigvarande slag.313 Det 
innebär exempelvis att en person som tillfälligt anlitar en bank för en betalning där kunden 
egentligen inte är regelbunden kund inte utgör en sådan varaktig affärsförbindelse. När en 
säljare anlitar en mäklare för ett uppdrag uppfylls däremot rekvisitet affärsförbindelse genom 
att vara en affärsmässig förbindelse med mäklarens verksamhet som genom förmedlingen kan 
förväntas ha viss varaktighet. Rekvisitet uppställs för att särskilja transaktioner av mer 
engångskaraktär. Det framgår dock inte närmare vad lagstiftaren menar med det. Om det 
enbart ska skilja affärsförbindelser från begreppet enstaka transaktioner eller med en strikt 
tolkning ska avse ett flertal transaktioner under affärsförbindelsens gång. Bara av den 
anledning att ett uppdragsavtal säljare och mäklare emellan förväntas ha viss varaktighet 
betyder inte nödvändigtvis att det kommer ske flera transaktioner. Det normala torde väl dock 
vara att både arvode, provision och handpenning passerar mäklaren från eller till säljaren 
under uppdraget. En ren bokstavstolkning av begreppet skulle dock innebära att om så inte 
sker uppfylls inte begreppet affärsförbindelse. En sådan tolkning skulle dock få konsekvenser 
som inte är att förena med penningtvättslagen. Att mäklaren och säljaren genom 
uppdragsavtalet ingår en affärsförbindelse av mer varaktig karaktär får alltså anses vara klart 
oavsett hur många transaktioner som passerar.  

Med begreppet kund avses enligt 1 kap. 8 § p. 4 den som har trätt eller står i begrepp att 
träda i avtalsförbindelse med sådan verksamhetsutövare som avses enligt 
penningtvättslagen.314 Kundbegreppet omfattar de som har en affärsförbindelse med mäklaren 
men också de som har en avtalsförbindelse i syfte att genomföra en enstaka transaktion. 
Genom att säljaren anlitar en mäklare för sin fastighetsförsäljning inleds en avtalsförbindelse i 
form av ett uppdragsavtal vilket i och med det uppfyller kundbegreppet i förhållande till 
mäklaren. Situationen problematiseras dock avseende mäklarens relation till köparen. Mellan 
mäklare och köpare föreligger ingen kontraktuell förbindelse, inte heller kan det anses 
föreligga en relation av mer varaktig karaktär, varför rekvisitet affärsförbindelse inte kan 
anses uppfyllt. Mäklaren har däremot förpliktelser gentemot köparen enligt FML genom 
skyldigheten att tillvarata även köparens intressen men någon affärsförbindelse kan inte anses 
föreligga dem emellan. Genom att utesluta en sådan förbindelse måste med andra ord 
kundbegreppet i förhållande till transaktionsbegreppet vara uppfyllt för mäklarens 
skyldigheter att uppnå kundkännedomsåtgärder kring köparen.  

                                                
312 Analysen utgår från att säljaren är uppdragsgivare och köpare motpart. 
313 Se avsnitt 3.3.1.  
314 Se avsnitt 3.3.1.  
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En köpare som ska erlägga handpenning genom mäklarens klientmedelskonto torde 
uppfylla kundbegreppet genom att den därigenom träder i avtalsförbindelse genom 
depositionsavtalet, säljare, köpare och mäklare emellan. I det fallet är min tolkning att 
mäklaren blir skyldig att uppnå kundkännedom avseende köparen. Nästa problematik uppstår 
dock då köparen inte erlägger handpenning via mäklaren. Rekvisitet avtalsförbindelse kan då 
inte anses uppfyllt vilket innebär att köparen inte heller uppfyller begreppet kund och 
mäklaren torde i det fallet inte heller vara skyldig att uppnå kundkännedom. Jag ställer mig 
dock tveksam till ett sådant utfall. Mäklaren utför visserligen inte en transaktion då denne inte 
tar emot ett belopp via sitt klientmedelskonto men sett till mäklarens ställning anser jag den 
ändock medverka på så sätt att mäklaren sammanför två parter där det sker en överföring 
parterna emellan. Mäklaren borde i detta fall vara att betrakta som en mellanhand som ändock 
medverkar till en transaktion.  

Förhållandet skulle också kunna vara det att handpenningen helt enkelt inte överstiger 
tröskelvärdet på 15 000 euro enligt 3 kap. 4 § 2 st. p. 1 penningtvättslagen. Enligt 
ordalydelsen skulle den situationen inte kräva kundkännedomsåtgärder av mäklaren oavsett 
om pengarna passerar klientmedelskontot.315 Det finns ingen fast procentsats i de fall 
handpenning ska erläggas men runt 10 % eller mer anses rimligt.316 Förmedlar mäklaren ett 
objekt på 1,5 miljoner kronor blir det en handpenning på cirka 150 000 kronor, det vill säga 
cirka 15 000 euro. Beroende på vad och var mäklaren förmedlar objekt kan det inte bortses 
från att ett flertal förmedlingar317 utgör ett sådant scenario. Även om lagstiftarens intention 
troligtvis är att mindre summor inte ska omfattas kan det i mäklarens fall inte anses stå i linje 
med syftet med lagen. Inte minst mot bakgrund av att nyttjandet av handpenningen är ett sätt 
varpå penningtvättaren kan genomföra en penningtvättsprocess. Dels genom nyttjandet av en 
återgångsklausul, dels genom att föra över en summa som överstiger den överenskomna för 
att sedan be mäklaren återföra beloppet.318 Anta då att handpenningen inte överstiger 
tröskelbeloppet på 15 000 euro i ett sådant fall, det skulle innebära att mäklaren inte behöver 
uppnå kundkännedom avseende köparen. Eller den situation att mäklaren av någon anledning 
misstänker penningtvätt hos köparen men där handpenningen ska erläggas direkt till säljaren 
följt av kontraktsskrivning.  

Att mäklaren har vetskap om transaktionen parterna emellan innebär att mäklaren på så 
sätt, om inte medverkar, i vart fall underlättar för någon att tillgodogöra sig pengarna. Av 3 
kap. 3 § penningtvättslagen följer alltid förbud mot att utföra transaktioner vid misstanke om 
penningtvätt, detta oavsett undantag eller tröskelbelopp.319 För att förbudet ska aktualiseras i 
detta fall borde rekvisitet att utföra en transaktion likställas med att mäklaren medverkar till 
en transaktion genom att sammanföra två parter. För medverkan enligt den straffrättsliga 
bestämmelsen om näringspenningtvätt i 7 § penningtvättsbrottslagen krävs som grund för 
ansvar ett förvärv eller mottagande av något slag. För bestämmelsens tillämplighet är det 
tämligen självklart att ett form av medverkande krävs när det gäller näringsidkaren och en 
annan part. En underlåtenhet att inte genomföra eller motta en transaktion är detsamma som 
att inte medverka överhuvudtaget. Situationen blir däremot en annan för mäklaren som utan 
att ha ett uppdragsavtal med två parter, ändock har förpliktelser gentemot de båda och som i 
slutledet ska medverka till upprättandet av ett köpekontrakt dem emellan. Föreligger 
misstänkt penningtvätt i en sådan situation torde mäklaren på ett eller annat sätt anses 
medverka till transaktionen även om det inte är lagstiftarens intention med rekvisitet 
medverka till en åtgärd.  

                                                
315 Se avsnitt 3.3.1.  
316 Jingryd, O., Segergren, L., Fastighetsförmedling, s. 313.  
317 Jfr ”kontantbeslutet” i avsnitt 4.4.2.   
318 Se avsnitt 4.4.2.  
319 Se avsnitt 3.3.1. 
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Enligt 4 § penningtvättsbrottslagen döms den som, utan att det finns ett penningtvättssyfte, 
otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar som härrör från brott eller 
brottslig verksamhet. För ansvar krävs inte ett faktiskt medverkande i transaktionen utan varje 
handlande som på något sätt medför att någon kunnat tillgodogöra sig vad som härrör från 
brott kan leda till ansvar, utan att själv faktiskt ta pengarna i sin besittning. Förutsatt att övriga 
rekvisit är uppfyllda, att främjandet är otillbörligt och att verksamhetsutövaren hade uppsåt till 
att pengarna var svarta. Tolkningen borde mot bakgrund av syftet med 
penningtvättsregelverken innebära att även medverkandet av att mäklaren sammanför två 
parter som för över pengar mellan sig betraktas som ett främjande. Ett motargument till det 
skulle kunna vara det att säljaren alltid är den som väljer den slutliga köparen, oavsett utfallet 
av en budgivning. Ur den aspekten står mäklaren utom sammanförandet av parterna. Jag anser 
dock tyngdpunkten i argumentet ligga i att mäklaren utför en rad uppgifter som för parterna är 
nödvändiga för att fastighetsförsäljningen ska slutföras i sista ledet, vilket sett ur en 
penningtvättsprocess motsvarar integreringsfasen. I enlighet med 21 § FML ska mäklaren 
upprätta en rad handlingar som är nödvändiga i och med överlåtelsen. Bestämmelsen är 
visserligen dispositiv men med en utgångspunkt i att så sker ska mäklaren verka för att 
parterna träffar överenskommelse i frågor som behöver lösas vilket i princip kan liknas med 
en jurist som anlitats för upprättandet av ett avtal åt en klient. Juristen är likt mäklaren inte 
part i något avtal men måste ändock anses medverka till skapandet. Situationen ger tyngd åt 
det faktum att oavsett om det föreligger ett avtal mäklare och köpare emellan innehar 
mäklaren en sådan relation till två parter att det i sig vore otillbörligt att endast beakta den ena 
när förhållandet är beroende av de båda. Upprättandet av köpeavtalet medför att någon kunnat 
tillgodogöra sig vad som härrör från brott eftersom kontraktsskrivningen är avgörande för att 
de illegala pengarna ska integrera i den legal marknaden. Med en sådan tolkning borde även 
medverkandet av att mäklaren sammanför två parter betraktas som ett främjande även i det 
administrativa regelverket. Det huvudsakliga syftet med penningtvättslagen är att förhindra 
penningtvätt vilket bör anses ligga i linje med att förhindra all typ. Även det straffrättsliga 
regelverket ger således tyngd åt det faktum att mäklaren borde vara skyldig att uppnå 
kundkännedom av köparen, oavsett om mäklaren handhar handpenningen eller inte.    

Det råder med andra ord oklarheter kring när kundkännedomsåtgärder ska vidtas. Den enda 
ledning som förarbetena ger är i princip att det för skyldigheten att vidta 
kundkännedomsåtgärder krävs att det sker en förmögenhetsöverflyttning till eller från 
verksamhetsutövaren. Det krävs också att den som är part i förmögenhetsöverföringen med 
verksamhetsutövaren är att betrakta som kund.320 Som jag tolkar utredningen innebär detta för 
mäklarens del följande. Först och främst måste köparen erlägga handpenning via mäklaren, 
alltså en förmögenhetsförflyttning till mäklaren. Vidare måste även köparen vara att betrakta 
som kund. Vad gäller mäklarens relation till köparen har, enligt min tolkning, redan 
redogjorts för, nämligen att köparen enligt ordalydelsen inte kan uppfylla begreppet kund utan 
att erlägga handpenning via mäklaren eftersom det annars inte finns någon avtalsförbindelse. 
Förmögenhetsöverföringen är således en förutsättning för att köparen ska vara att betrakta 
som kund i detta fall. Meningen kan dock ge sken av att kundkännedom inte behöver uppnås 
även då klientmedelskontot används, köparen är ju inte kund förrän i och med 
depositionsavtalet. Så torde inte vara fallet. Kundbegreppet definieras även med den som står 
i begrepp att träda i avtalsförbindelse med verksamhetsutövaren. Trots att det krävs en 
förmögenhetsförflyttning av något slag är köparen alltså ändock att betrakta som kund innan 
den faktiska avtalsförbindelsen inletts. Det innebär att mäklaren, rimligtvis, måste uppnå 
kundkännedom innan avtalet ingås och handpenningen överförs. Skulle det i ett sådant stadie 

                                                
320 Se avsnitt 3.3.1; prop. 2016/17:173 s. 229 ff.  
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uppstå misstankar om penningtvätt vad gäller den köparen måste mäklaren neka kunden och 
rapportera till FIPO.  

Faktor – Ansvaret upphör när risken upphör 
En annan uppfattning vad gäller transaktionen är den att ansvaret upphör om transaktionen 
inte genomförs. Låt säga att det uppstår en situation där mäklaren upptäcker ett misstänkt 
beteende hos en köpare. Mäklaren avråder då säljaren att ingå affären för att istället välja en 
annan spekulant. Säljaren följer mäklarens råd och väljer att sälja till någon annan. Att det inte 
blev någon affär med den tilltänkta spekulanten kan för mäklaren uppfattas som att åtgärderna 
är slutförda med den kunden. Det blev ingen affär, mäklaren medverkade inte till något och 
rapporterar därav heller inte det misstänkta beteendet.321  

Enligt 4 kap. 1 § penningtvättslagen ska mäklaren övervaka pågående affärsförbindelser 
och bedöma enstaka transaktioner i syfte att upptäcka misstänkta aktiviteter och avvikande 
transaktioner. Skulle sådant uppmärksammas är mäklaren vidare enligt 4 kap. 2 § skyldig att 
vidta skärpta åtgärder för kundkännedom. Kvarstår misstanken även därefter ska mäklaren 
uppfylla sin rapporteringsskyldighet enligt 4 kap. 3 §. Enligt branschen är mäklarnas 
uppfattning i en sådan situation att de genom att råda säljaren att välja en annan spekulant på 
så vis också gör sig av med risken och även rapporteringsskyldigheten. Detta är dock en 
missuppfattning. Skyldigheten att rapportera misstänkt penningtvätt kvarstår. En rapport ska 
enligt 4 kap. 3 § 2 st. göras dels om transaktioner inte genomförs men också om mäklaren före 
ingåendet av en affärsförbindelse eller utförandet av en transaktion väcker misstankar om att 
kunden avser nyttja mäklarens förmedling för penningtvätt. Mäklaren kan således inte göra 
sig av med rapporteringsskyldigheten genom att göra sig av med kunden. Betonas bör åter 
igen förhållandet transaktionsbegreppet och kundbegreppet. I enlighet med den övervaknings- 
och rapporteringsskyldighet som åligger mäklare enligt 4 kap. 1 § ska bland annat enstaka 
transaktioner bedömas i syfte att upptäcka aktiviteter och transaktioner som avviker från vad 
mäklaren har anledning att räkna med utifrån kundkännedomen. Som en tredje punkt i 
bestämmelsen följer att även ageranden som inte avviker utifrån kundkännedomen men som 
ändock verkar misstänksamma ska övervakas och rapporteras. Upptäcker mäklaren beteenden 
som till exempel indikerar på brottsupplägg gäller övervaknings- och rapporteringsskyldighet 
även där. Vad som blir oklart är dock vad gäller de situationer då köparen inte erlägger 
handpenning via mäklaren och inte är att betrakta som en potentiell kund eftersom 
övervakningsskyldigheten torde förutsätta att kundbegreppet uppfylls.  

 
Faktor – Bankens ansvar 

En annan uppfattning hos mäklarna verkar vara den att det är bankens ansvar.322 Något som 
också kan ses mot bakgrund av, det för de icke-finansiella verksamhetsutövarna, 
svårplacerade transaktionsbegreppet. Penningtvättslagen var visserligen ursprungligen 
utformad för de finansiella verksamhetsutövarna men det kan knappast vara en hållbar ursäkt. 
Må hända att ett stort ansvar åligger banken då många av transaktionerna passerar dem, men 
mäklarnas uppfattning tyder på att den grundläggande förståelsen för varför även de ska vidta 
åtgärder inte finns där. Samtliga verksamhetsutövare som faller under penningtvättslagen ska 
tillsammans verka som ett skyddsnät. Att en verksamhetsutövare åläggs ansvar utesluter inte 
den andras. Bara av den anledning att de kriminella fått in pengarna på ett sätt betyder inte att 
de ska få ut dem också.  

Det kan finnas viss förståelse för att mäklarna anser att det bör vara en säker källa när 
pengarna kommer från en bank. Det finns dock ett flertal argument som bevisar motsatsen. 
För det första, ett tämligen aktuellt argument. Mot bakgrund av dagens penningtvättshärvor 

                                                
321 Se avsnitt 3.4.2.  
322 Se avsnitt 3.4.2.  
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kan mäklarna knappast tycka det känns helt tryggt att förlita sig på bankerna. 323 Även om det 
i sig inte ska ligga till grund för mäklarnas förståelse är det ändock av vikt för att betona att 
det ena inte utesluter det andra. För det andra handlar det också om att verksamhetsutövarna 
ska komplettera varandra genom trestegsprocessen såväl som inom respektive fas. Den 
kriminella kan ha lyckats i placeringsfasen och sedermera skiktningsfasen genom att 
exempelvis ha passerat en banktjänsteman, men genom att sedan via en fastighetsmäklare 
upptäckas i integreringsfasen. Likväl kan verksamhetsutövarna komplettera varandra i samma 
fas i penningtvättsprocessen. Bara av den anledningen att en bank handhar en transaktion från 
en fastighetsmäklares klientmedelskonto betyder inte för den delen att det är grönt. Pengarna 
kan ha tvättats genom nyttjande av för högt betald handpenning som ett modus. En jämförelse 
kan även göras med renoveringsfallet324 där den kriminella, huvudmannen, som ett första steg 
lyckades genom att bulvanerna beviljades lån av en banktjänsteman. Lånen finansierade den 
kriminella med svarta pengar. Huvudmannen såg till att bulvanerna även sålde vidare 
fastigheterna i ännu ett led till andra bulvaner. När byggprojekten var klara såldes de tillbaka 
till den kriminellas företag som sedermera via en fastighetsmäklare sålde nyproduktionerna 
till privatpersoner. Syftet var alltså att tvätta pengarna genom fastighetsaffärer. Det fanns 
dock ett flertal led både i steget då bulvanerna beviljades lån och troligtvis andra transaktioner 
som nyttjades för att vidaresälja fastigheterna bulvanerna emellan där processen kunde ha 
förhindrats. Trots det passerar det hela vägen och integreras i det legala systemet. Då 
fastighetsmäklare inte sällan utsätts i integreringsfasen är det viktigt att de verkar som en mur 
in till det legala systemet. Med anledning av det komplexa upplägget är det av största vikt att 
samtliga verksamhetsutövare upprätthåller skyddsnätet. 
 

Faktor – Mäklarens särskilda ställning som en opartisk mellanman 
Fastighetsmäklare verkar i en bransch med hård konkurrens där mycket handlar om att bygga 
upp och bevara en kundkrets. Ett gott rykte ökar också möjligheterna för att så sker. Varje 
specifikt uppdrag är således viktigt. Anlitandet av en mäklare handlar många gånger om att få 
rätt kompetens och säkra upp en situation som för många kan vara ett av sina livs största 
affärer. Till skillnad från andra länder har mäklaren i Sverige även en större roll än att enbart 
föra samman köpare och säljare. Mäklaren ska inte bara vara opartisk och tillvarata båda 
parters intressen utan också värna om kundrelationen från visning till det att kontraktet är 
skrivet och lagfart har sökts.325 Mäklare innehar således en ställning som inte kan förbises vid 
beaktandet av den låga rapporteringen.  

En första aspekt är vad gäller de grundläggande åtgärderna för kundkännedom som skulle 
kunna upplevas som ett ifrågasättande från mäklaren. Åtgärderna görs som nu känt med mer 
eller mindre rutinbaserade åtgärder som inte på något sätt är tänkt som ett ifrågasättande av 
uppdragsgivaren. Uppkommer därefter skäl för vidare eller skärpta åtgärder bör detsamma 
gälla där. Det i sig bör inte påverka kundrelationen eller affären även om det från mäklarens 
håll kan finnas viss rädsla för att så sker. Skärpta åtgärder innebär ju att mer omfattande 
åtgärder för att kontrollera kunden krävs. Ett visst ifrågasättande är ofrånkomligt även om det 
i sig är en försäkran snarare än ett ifrågasättande. Förhoppningsvis föreligger inte rädsla för 
kundrelationen redan på kundkännedomsnivå. 

Det är när det kommer till den faktiska rapporteringen, med anledning av 
medverkandeförbudet, som mäklarna eventuellt blir mer restriktiva.326 Sett till mäklarnas 
presumtiva uppdragsgivare kan det tänkas påverka mäklarens anseende att frånträda sitt 
förtroendeuppdrag utan att kunna ge en rimlig förklaring. Upptäcks exempelvis en misstanke 
                                                
323 Se avsnitt 1.6.  
324 Se avsnitt 4.4.2.  
325 Se avsnitt 3.1.  
326 Se avsnitt 3.3.2.  
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på köparsidan innebär det att mäklaren inte får medverka till transaktionen och nödgas säga 
upp förmedlingen. Det sätter säljaren i en väldigt utsatt position som utan att ha gjort något 
blir utan mäklare. På så sätt blir de särskilt sårbara i sin ställning inte minst i jämförelse med 
de finansiella verksamhetsutövarna som vid eventuella misstankar om penningtvätt inte alls 
för med sig lika stora konsekvenser. Skulle en bank väcka misstankar kan de välja att inte ta 
in kunden i banken om det är i det skedet vilket endast påverkar just den personen. Inte heller 
skulle det drabba banktjänstemannen personligen. En fastighetsmäklare har ett ansvar 
gentemot båda parter men också vad gäller sitt personliga varumärke. 

I förarbetena till den nya penningtvättslagen redogörs kort för problematiken kring att 
verksamhetsutövare ska avstå från transaktioner vid misstanke om penningtvätt i förhållande 
till meddelandeförbudet.327 Vad som berörs är dock bara att rädslan av att överträda 
meddelandeförbudet inte får gå före skyldigheten att avstå från att medverka till en 
transaktion. Lagstiftaren menar att den situation då verksamhetsutövaren måste avstå från en, 
för verksamheten normal affärshändelse, är för en väl informerad kund en ganska tydlig 
indikation på att verksamhetsutövaren fattat misstanke om penningtvätt och avser att vidta 
åtgärder enlig lagen. Det var mot bakgrund av det som undantagsbestämmelsen till 
meddelandeförbudet infördes som enligt 4 kap. 9 § 2 st. p.5 penningtvättslagen innebär att det 
inte är obehörigt röjande av uppgift att en kund direkt eller indirekt får kännedom om att en 
granskning om misstänkt penningtvätt inletts när ett röjande inte kan undvikas till följd av 
verksamhetsutövarens skyldighet att avstå en transaktion.  Situationen reglerar förhållandet 
mellan att för verksamhetsutövare avstå från misstänkta transaktioner och överträdelser av 
meddelandeförbudet. Med andra ord två av lagen uppställda regler. Situationen kan ändock 
appliceras på mäklarens särskilda ställning då den visar att lagstiftaren är medveten om 
intressekonflikten i stort. 

Till att börja med löser inte undantagsbestämmelsen situationen i mäklarnas fall. Detta då 
det primära problemet inte verkar vara det att inte kunna avstå från att medverka med 
anledning av att överträda meddelandeförbudet i den mening lagstiftaren avser, utan mer 
rädsla för kundrelationen i och med att inte kunna motivera sitt avståndstagande från 
uppdraget. Men likväl måste mäklaren kunna kombinera skyldigheterna enligt 
penningtvättslagen med att värna om sitt uppdrag i egenskap av fastighetsmäklare. Att inte 
uppfylla penningtvättslagen med rädsla för kundrelationen är givetvis inte godtagbart. Ett 
sådant agerande medför enligt lagstridighetsprincipen328 även ett mäklarrättsligt ansvar. Det 
går således inte hävda en rent rättslig kollision i det avseendet. Däremot är lagstiftaren 
medveten om att det finns viss problematik i att frångå en för verksamheten normal 
affärsförbindelse. För fastighetsmäklare kan det få stora konsekvenser. För det första ska 
mäklaren med sin ställning som opartisk mellanman verka för båda parter på bästa sätt. För 
det andra medför ett avstående från en transaktion att två parter drabbas. Till detta ligger även 
mäklarens särskilda ställning och dess personliga varumärke. Att frånträda ett uppdrag utan 
motivering kan knappast göra parterna nöjda vilket är en av komponenterna till en 
framgångsrik mäklare. Det kan även tänkas ligga viss ekonomisk aspekt bakom. För mäklare 
innebär en inrapportering på grund av medverkandeförbudet en transaktion mindre vilket för 
med sig en ekonomisk förlust för mäklaren som, om inte annat har avtalats enligt 23 § FML, 
traditionellt arbetar provisionsbaserat. Påverkas även mäklarens ryckte blir det också i 
förlängningen en ekonomisk förlust till följd av färre uppdrag.   

Ytterligare faktorer hänförliga till mäklarnas yrke och hur de kan tänkas värna om sin 
ställning kan förtydligas i och med kontantbeslutet329. Försäljningsobjektet hade legat ute till 
försäljning ett år innan köparen visade intresse. Ju längre ett objekt ligger ute på marknaden 
                                                
327 Se avsnitt 3.3.2.  
328 Se avsnitt 3.1.  
329 Se avsnitt 4.4.2.  
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desto mer intressant måste det tänkas bli för mäklaren att få det sålt. Både för sin del, för 
säljarens och förmedlingsuppdraget i stort. En sådan omständighet kan ha påverkat mäklaren 
att inte göra vidare granskning. Fastighetsmäklarna torde vara angelägna om att skydda sin 
kundkrets och vill undvika utredning som kan komma att inverka negativt på affärerna. Det 
borde å andra sidan ligga i mäklarens intresse att verka för att en säljare ska kunna lita på att 
mäklaren är så pass uppmärksam att säljaren i slutledet inte mottagit svarta pengar tvättade 
genom klientmedelskontot.  

 
Faktor – Konsekvenser av att avvisa kund 

Både medverkandeförbudet och meddelandeförbudet har visat sig kunna utgöra bidragande 
faktorer till ett lågt antal rapporteringar. Frågan vad som händer med mäklarens uppdrag i de 
fall medverkandeförbudet träder in men samtidigt inte kan förklara varför blir en naturlig följd 
för mäklaren. Även branschen visar upp en enad front vad gäller denna oklarhet.330 För det 
första får mäklaren inte medverka till transaktioner vid misstänkt penningtvätt. För det andra 
måste mäklaren därav frånträda uppdraget men får samtidigt inte förklara varför. Vidare ska 
mäklaren i en sådan situation även rapportera den misstänka penningtvätten. Det måste anses 
avgörande att mäklaren i en sådan situation vet vad som händer med uppdraget för att 
rapporteringen ska avdramatiseras. Branschen är av den uppfattningen att mäklarna tror att en 
rapportering får större konsekvenser än det faktiskt får, både vad gäller uppdraget i sig men 
också vad det får för konsekvenser av att faktiskt ha rapporterat. Även viss oro om att den 
misstänkte ska få kännedom om att det rapporterats mot denne. 

Nekandet av att inleda en affärsförbindelse eller att avsluta en pågående aktualiserar frågor 
som går utanför regleringen för penningtvätt. Det kan konstateras att regelverket inte lämpar 
sig fullt ut för verksamhetsutövare med två parter men inte heller då en affärsförbindelse 
tvingas avslutas redan innan uppdragsgivarens motpart kommit in i bilden. Regelverket ger 
varken ledning i hur mäklaren bör agera när den tvingas avsluta affärsrelationen eller vad som 
händer med uppdraget i sig. Det är dock något som borde motivera mäklaren att uppnå en så 
grundläggande kundkännedom i ett så tidigt stadie som möjligt eftersom det är innan 
affärsförbindelsen ingås som mäklaren har bäst förutsättningar att avfärda affärsrelationen. 
Att avsluta en redan pågående affärsförbindelse torde i regel föra med sig fler negativa 
konsekvenser. Det är också därför kundkännedom enligt 3 kap. 9 § ska ha uppnåtts innan 
uppdragsavtalet undertecknas. Vad som kan hindra en sådan situationen är dock att 
uppdragsgivarens motpart, vanligtvis köparen, uppkommer efter det att affärsförbindelsen 
med säljaren etablerats. Det i sin tur kan däremot motivera mäklaren att uppnå kundkännedom 
även kring spekulanter redan i ett tidigt skede. Upptäcks ett avvikande beteende kan mäklaren 
ha försökt råda säljaren vid val av köpare. Betonas bör åter igen att rapporteringsskyldigheten 
ändock kvarstår i det läget. Ovissheten om mäklarens uppdrag är dock inte vad som ska 
motivera mäklaren till att utföra grundläggande kundkännedom. En tumregel i sammanhanget 
är ändock den att ju längre penningtvättaren kommer i sin trestegsprocess ju svårare blir det 
att upptäcka och spåra pengarna. Ju längre mäklaren kommer i sin förebyggandeprocess desto 
fler konsekvenser för det förmodligen med sig av att avvisa kunden. Att agera i ett så tidigt 
skede som möjligt gynnar således både mäklaren och det brottsförebyggande arbetet, förutsatt 
att omständigheterna tillåter upptäckt i ett sådant stadie.  

Även avtalsrättsliga frågor aktualiseras. Beträffande fastighetsmäklares yrkesförmedling är 
lagstiftningen sparsam vad gäller sådana frågor varför ledning istället får sökas från allmänna 
avtalsrättsliga principer och branschpraxis. I de fall mäklaren redan ingått en affärsförbindelse 
ligger ett uppdragsavtal till grund. Avtalet regleras i 9 § FML och är som vilket avtal som 
helst, huvudregeln pacta sunt servanda gäller. Parterna kan med andra ord inte när som säga 

                                                
330 Se avsnitt 3.4.2.  
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upp avtalet. Däremot finns såklart inga hinder mot att de ömsesidigt kommer överens om att 
så sker. Men för att ensidigt331 säga upp ett avtal krävs stöd i lag, avtal eller annars goda 
grunder. Sägs avtalet upp utan grund föreligger avtalsbrott332 och motpart torde enligt 
allmänna rättsgrunder ha rätt till eventuell ersättning för den skada part lider på grund av 
uppsägningen. Anar mäklaren misstänkt penningtvätt tvingas uppdragsavtalet på grund av 
medverkandeförbudet sägas upp. Eftersom mäklaren i det läget säger upp avtalet med stöd av 
penningtvättslagen sägs det upp på giltig grund men med anledning av meddelandeförbudet 
kan däremot inte förklaras varför. För ensidig uppsägning krävs att den är välgrundad. För 
säljarens del kan det därav uppfattas som en obefogad uppsägning333 vilket i sig utgör ett 
avtalsbrott med potentiell skadeståndsskyldighet. Eftersom mäklarens frånträdande av 
uppdragsavtalet har stöd i lag aktualiseras inte ett faktiskt avtalsbrott, heller inte 
skadeståndsskyldighet för mäklaren. Situationen tydliggör dock viss problematik kring att för 
mäklaren inte ha klart för sig vad som händer med uppdraget. 

 Föreligger misstänkt penningtvätt på köparsidan kan hävdas att det egentligen inte rent 
avtalsmässigt borde påverka säljaren huruvida uppdraget kan fullföljas. Uppdragsavtalet 
reglerar förhållandet mäklaren och uppdragsgivaren emellan. Köpeavtalet medför 
rättsverkningar säljaren och köparen emellan. Den enda gången ett trepartsförhållande 
aktualiseras är vid depositionsavtal. Mäklaren har däremot alltid förpliktelser gentemot båda 
parter enligt FML. Även om säljaren blir utan mäklare torde det ligga även i dennes intresse 
att inte göra affärer med en part misstänkt för penningtvätt. Visar det sig att säljaren inte insåg 
men haft skälig anledning att misstänka penningtvätt kan den straffas för den oaktsamma 
gärningen enligt 6 § 2 st. penningtvättsbrottslagen alternativt enligt 7 § 3 st samma lag genom 
att medverka till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.  

Problematiken kring avvisandet av en kund kan även kopplas till undantagsregeln i 4 kap. 
9 § 2 st. p.5 penningtvättslagen att det inte är obehörigt röjande av uppgift att en kund direkt 
eller indirekt får kännedom om att en granskning om misstänkt penningtvätt inletts när ett 
röjande inte kan undvikas till följd av mäklarens skyldighet att avstå en transaktion.334 Om det 
föreligger misstänkt penningtvätt på köparsidan och mäklaren frånträder uppdraget och det för 
säljaren står tämligen klart att mäklaren väckt misstankar innebär det inte en överträdelse av 
meddelandeförbudet samtidigt som det blir en ”tyst” förklaring till säljaren. Ett bra utfall för 
mäklaren där säljaren indirekt får en förklaring. Situationen kan dock problematiseras. Ponera 
att det föreligger ett försök till penningtvätt och en del av modus består i att säljare och köpare 
är bekanta. Mäklaren misstänker penningtvätt på köparsidan och frånträder därav uppdraget. 
Att säljaren inser att så är fallet innebär inte obehörigt röjande för mäklaren, däremot får 
köparen ändock vetskap om att en rapportering kommer att ske eftersom parterna samarbetar. 
Parterna får då bättre chanser att försvåra utredningen335 genom att försvåra upptäckten på 
olika sätt. Situationen problematiseras ytterligare med anledning av kundbegreppet. Av 4 kap. 
9 § 2 st. p.5 följer att undantaget avser en kund till verksamhetsutövaren. Anta att mäklaren 
misstänker penningtvätt på köparsidan och mäklaren tvingas avstå från att medverka till 
transaktionen. Är då inte köparen att betrakta som kund i det fallet innebär det att det för 
mäklaren medför överträdelse av meddelandeförbudet om köparen inser att mäklaren väckt 
misstankar. Lagstiftarens intentioner med undantagsbestämmelsen måste anses vara att 
undvika sådana kollisioner. Köparen blir då istället att betrakta som utomstående enligt 4 kap. 

                                                
331 Säljaren har dock så kallad fri prövningsrätt och är aldrig tvingad till att sälja.  
332 Se Ramberg, C., Ramberg, J, Avtalsrätten – en introduktion, s. 83.  
333 Se Bengtsson, Bertil., Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 455 f.   
334 Se avsnitt 3.3.1. 
335 Transaktionen får dock genomföras om det annars skulle försvåra utredningen, se 3 kap. 3 § 2 st. 
penningtvättslagen i avsnitt 3.3.1.  
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9 § 1 st. penningtvättslagen vilken inte faller under undantaget. Ännu ett argument för att även 
köparen ska betraktas som kund.  

Det är med andra ord upp till lagstiftaren och tillsynsmyndigheter att klargöra vad som 
händer med mäklarens uppdrag vid en rapportering och tydliggöra hur mäklarna ska gå till 
väga när de nekar en affärsförbindelse eller transaktion och detsamma vid avslutande av 
pågående sådana.  

Faktor – Stort utrymme för subjektiva bedömningar 
Utmärkande för det tredje penningtvättsdirektiv är det riskbaserade förhållningssättet, vilket i 
och med det fjärde direktivet betonades än mer. 336 I takt med att lagen ständigt utvidgas till 
att omfatta fler verksamhetsutövare är en sådan metod ett naturligt steg för att effektivisera 
tillämpningen av penningtvättslagen. Huvudsyftet med metoden är att verksamhetsutövarna 
ska kunna anpassa åtgärderna efter de risker som föreligger i verksamheten. Metoden 
möjliggör en betydande flexibilitet vad gäller de åtgärder som krävs för att på bästa sätt 
bedöma kundrisken i det enskilda fallet. Frågan är dock om inte den flexibilitet som den 
riskbaserade metoden ger istället medför vissa negativa konsekvenser för de icke-finansiella 
verksamhetsutövarna. 

Jämfört med finansiella verksamhetsutövare blir detta ett problem då riskanalysen är ett 
personligt ansvar som ska göras på individnivå.337 Fastighetsmäklare åläggs ett stort ansvar att 
göra kvalificerade juridiska bedömningar vid misstänkt penningtvätt samtidigt som de, med 
anledning av meddelandeförbudet, kan få ytterst lite vägledning vid bedömningen. 
Fastighetsförmedlingar såväl som fastighetsmäklarförbund omfattas av meddelandeförbudet. 
Mäklarnas generella berättelser medför därav också en generell vägledning tillbaka. I och med 
det personliga ansvaret blir de då väldigt utelämnade till sin egna bedömning. Det 
riskbaserade förhållningssättet medför således ökad komplexitet genom att behöva göra 
bedömningen på egen hand och det utan möjlighet till vägledning.  

 
Faktor – Branschens behov av en kundkännedomsvägledare 

Det personliga ansvaret vad gäller kundens riskprofil ger ett stort utrymme för subjektiva 
bedömningar. Mot bakgrund av rapporteringsfrekvensen går det nog dra en slutsats av att vid 
tveksamheter huruvida penningtvätt föreligger väljer mäklarna att inte rapportera. Det torde 
också vara sällan som mäklaren har så pass starka indikationer att en rapport känns självklar. 
Det är inte minst i det tveksamma stadiet som vägledning kan vara det sista steget som gör att 
mäklaren väljer att rapportera. För detta föreslås en kundkännedomsvägledare338 för 
branschen. Vägledaren skulle då samla hela branschens frågor som på så sätt kan utgöra 
underlag för att bilda en uppfattning. Det skulle även tjäna som ledning i att identifiera vissa 
återkommande svårigheter mäklarna kan tänkas ha vilka även kan leda till indikationer för 
modus. I nuläget sprids frågorna ut till olika jurister i branschen vilket gör att de inte kan bilda 
sig en uppfattning om problemet. Det låga antalet inkomna frågor bidrar också till än mindre 
underlag när frågorna sprids ut. Förslaget på en samlad vägledare ökar samtidigt kravet på 
branschsamverkan ytterligare. Att centrera vägledningen innebär också att kunskapen 
centreras. En förutsättning för att det ska få effekt för branschen i stort är också att det 
sedermera löpande kommuniceras ut. 

 
Faktor – Rutinbaserad istället för riskbaserad kundkännedom 

Kundkännedom är en grundläggande åtgärd som många gånger är nödvändig för huruvida 
penningtvätt upptäcks i ett senare skede. Det finns dock viss fara i att kundkännedom snarare 
går på rutin och i värsta fall uppfattningen om att det är en åtgärd som ska göras och 
                                                
336 Se avsnitt 2.3.1.  
337 Se avsnitt 3.4.2. 
338 Se avsnitt 3.4.2. 
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dokumenteras för att inte ådra sig en disciplinär åtgärd från FMI. Risken finns att det med 
tiden utgör en standardrutin snarare än en medveten riskbedömning. Även om 
fastighetsmäklaren själv inte med grund i sin kundkännedom skulle uppmärksamma misstänkt 
penningtvätt kan dokumentationen ändock tjäna som ledning vid en eventuell brottsutredning 
i ett senare skede. Avgörande i sammanhanget är en grundläggande förståelse för vad 
problematiken kring penningtvätt i grunden handlar om. Ser inte mäklaren själv risken är det 
svårt att tycka att alla de åtgärder som ska vidtas faktiskt är rimliga. Finns förståelse för risken 
blir det också rutin byggd på eftertänksamhet snarare än ren rutin. Med andra ord, 
medvetengöra för mäklarna mer konkret varför de ska rapportera och vad rapporterna i sin tur 
kan användas till.   

Den missuppfattning som ovan redogjordes för, att mäklaren inte behöver rapportera i de 
fall de, slarvigt uttryckt, gjort sig av med kunden, är ett tydligt exempel på det.339 Syftet med 
lagen är att förhindra penningtvätt. Det handlar inte om när verksamhetsutövarna ”behöver” 
rapportera. Har de klart för sig vad det i grunden rör sig om torde det sällan bli missförstånd 
om huruvida de behöver rapportera eller inte. Risken att det skulle öka antalet 
slentrianmässiga inrapporteringar är nog ytterst liten.  

Att penningtvätt inte är till fördel för samhället är känt men att förstå konsekvensen i 
mäklarens situation, vad blir den av att de rapporterar och vad den blir av att de inte 
rapporterar, är avgörande. Mäklarna åläggs en rad skyldigheter enligt penningtvättslagen som 
det är vilka troligtvis inte kommer minska med tiden. Finns inte den grundläggande 
förståelsen finns det risk att åtgärderna istället får motsatt effekt. Vidtas åtgärderna på ren 
rutin minskar chanserna att upptäcka indikationer vilket i sin tur minskar antalet rapporter, 
misstänkt och potentiellt utredd penningtvätt.  

 
Faktor - Behovet av nischad kunskap 

Det går knappast hävda att penningtvätt som förseelse inte är känt. Det handlar inte om att 
synliggöra fenomenet penningtvätt utan snarare öka kunskapen om på vilket sätt det 
förekommer snarare än att det förekommer. Kunskap om modus och indikationer är båda en 
förutsättning för mäklarnas efterlevnad och inte minst för rapporteringen. Att ökad kunskap 
om penningtvätt leder till ökad rapportering visade sig vara fallet när FMN gjorde sin insats 
under 2008. Den riktade kampanjen340 resulterade i åtta rapporter året därpå, vilka också var 
de första rapporterna någonsin av fastighetsmäklare. Även om uppfattningen i branschen 
generellt är att kunskapen om regelverket finns där och i viss mån även indikatorer är 
förståelsen för hur saker görs och varför i sig låg.  Branschen kan förse mäklarna med utökade 
listor av indikationer men det måste till mer nischad förståelse och nischad kunskap om på 
vilket sätt mäklare kan nyttjas. Mäklare som förmedlar objekt på den privata 
fastighetsmarknaden kan tänkas ha svårt att placera in sig i risken för penningtvätt. En 
mäklare som exempelvis förmedlar villor på landsbygden måste tydligare få klart för sig på 
vilket sätt just den kan utnyttjas. Problemet måste således sättas i relation till respektive 
situation. Med andra ord ett mer riskbaserat förhållningssätt till förebyggandeprocessen.  

Den granskning som Fastighetsbyrån341 gjorde år 2016 avseende bostadsrättsföreningar 
med anledning av deras förmedling av nyproducerade bostadsrätter utgör ett utmärkt exempel 
på det. Mot bakgrund av vad som framkom av granskningen ansåg Fastighetsbyrån därefter 
sådana situationer utgöra en förhöjd risk för penningtvätt. Även om det innan granskningen 
var känt att ett köp följt av en omedelbar försäljning kan utgöra en varningssignal 
lokaliserades nu var så kan ske. Att branschen nischar indikationer i sina respektive 
verksamheter torde även ligga i linje med ett riskbaserat förhållningssätt samtidigt som det 
                                                
339 Se avsnitt 3.4.2.  
340 Se avsnitt 3.3.3.  
341 Se avsnitt 4.4.2.  
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ökar möjligheterna att upptäcka penningtvätt, vilket naturligtvis är syftet. Situationen 
tydliggör även områdets dynamiska karaktär och vikten av att identifiera situationer i takt med 
hur marknaden utvecklas. Det faktum att de som står bakom tvättandet gör bruk av en rad 
olika modus medför att det krävs löpande kunskap för att vara à jour med varierande modus 
för att motsvara metoderna, beroende på var de aktualiseras.  

Kunskapen måste således förmedlas på rätt sätt för att skapa förståelse. Det måste ske mer 
på verksamhetsnivå och kanske till och med nischad för respektive förmedlingsobjekt. Det får 
dock inte bli på bekostnad av den allmänna kunskapen. Bara av den anledningen att 
majoriteten av ett objekt förmedlas på ett visst sätt utesluter inte andra indikatorer. En utökad 
samverkan där såväl FMI, brottsbekämpande myndigheter, fastighetsförmedlingar och 
förbund verkar för att samordna sådana riktade granskningar vore önskvärt.  
 

Faktor - Skälig grund för misstanke 
Av rapporteringsskyldigheten i 4 kap. 3 § penningtvättslagen följer rekvisitet skälig grund för 
misstanke. Fastighetsmäklarinspektionen uttalade i anslutning till FATF:s analys av Sverige 
att den låga rapporteringsfrekvensen kan ha koppling till mäklarnas missuppfattning om att 
det krävs en högre misstankegrad än vad som är fallet.342 Rekvisitet innebär inte att det krävs 
någon ingående bedömning från mäklarens sida men drar i princip en gräns mellan allt för 
slentrianmässiga rapporteringar. Mot bakgrund av mäklarens konsekvenser av att frånträda 
uppdraget torde det dock inte vara ett problem i branschen. Det ska i princip bara bedömas om 
den misstänkta aktiviteten kan tänkas ha en legitim förklaring. Måhända att det finns en 
missuppfattning kring ett för högt ställt beviskrav. Men mot bakgrund av ovan faktorer, inte 
minst ovissheten kring mäklarens uppdrag och den subjektiva bedömningen är det inte 
otänkbart att det också är ett medvetet uppställt beviskrav. Att för mäklare rapportera vid en, 
ur deras synpunkt, alltför låg misstankegrad kan med tanke på ovan konsekvenser, bidra med 
visst bortfall av rapporter. Det kan med andra ord vara andra faktorer som tillsammans bidrar 
till ett förhöjt beviskrav av mäklarna.  

5.2 Konsekvenser av en låg rapporteringsfrekvens 
Ett antal faktorer har kunnat lokaliseras som potentiella orsaker till det låga antalet rapporter. 
Men det ensamt räcker inte. Förståelse för varför det låga antalet rapporter är ett problem och 
dess konsekvenser är en minst lika viktig del. En del konsekvenser kan vid detta laget verka 
tämligen självrefererande, nämligen det att det låga antalet rapporter från fastighetsmäklare 
bidrar till ytterst lite ledning på området. Tvättas pengar genom olika transaktioner utan vår 
vetskap kan vi bara spekulera i hur det går till. Samtidigt som det krävs fler rapporter för att 
öka kunskapen i branschen, krävs kunskap för att öka medvetenheten hos mäklarna som i sin 
tur ska leda till fler rapporter. Ett lågt antal rapporter bidrar till ett moment 22. Något som i 
sin tur försvårar identifieringen av brottsupplägg vilket är en nödvändig beståndsdel för att 
bekämpa penningtvätt. En rapport underlättar inte bara för brottsutredande myndigheter att 
klara upp brott i samhället som kanske annars hade gått obemärkt förbi, det ger också FIPO en 
bättre förståelse för potentiella tillvägagångssätt. Att förse fastighetsmäklare med fler krav 
eller fler varningssignaler för misstänkt penningtvätt tror jag däremot inte är ett fulländat 
koncept. Den som förstår konsekvenserna har nog istället större förståelse för vikten av att 
rapportera.  

Initialt är det viktigt att komma ihåg att det alltid ligger ett förbrott bakom varje 
penningtvättsprocess.343 Penningtvätt må vara en täckmantel för brottsliga handlingar, men 
det är den organiserade brottsligheten bakom de illegala pengarna som är det bakomliggande 

                                                
342 Se avsnitt 3.4.1.  
343 Se avsnitt 2.4.2. 
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problemet. Inte bara sker brottsligheten i flera led, den går också utanför den kriminella 
kretsen. Till att börja med har förbrottet förmodligen skett i en mer eller mindre sluten krets, 
med mer eller mindre frivilligt involverade personer. Det är inte alla som klarar av att tvätta 
pengar då det ofta kräver förståelse för både det finansiella systemet och ingående kompetens 
av varierande modus. Visserligen kan brottsupplägg ske av varierande komplexitet men 
gemene man besitter vanligtvis inte kompetensen som krävs vilket medför att personerna 
bakom inte sällan kan härledas till annan kriminell verksamhet. Skulle kriminaliteten minska 
skulle troligtvis penningtvätt göra detsamma. Det finns då helt enkelt färre antal svarta pengar 
som behöver tvättas vita. Att förebygga den kriminalitet som sedermera utgör förbrottet till 
penningtvätten är således grundläggande. Omvänt är förebyggandet av penningtvätt likväl 
viktigt för att förebygga den bakomliggande kriminaliteten.  

Inom vissa kriminella kretsar leder aktiviteterna till så pass stora vinster att det blir 
nödvändigt att göra investeringar. Det är då fastigheter eller andra investeringar kan bli 
aktuellt. När sådana investeringar genererar stora vinster, med andra ord en framgångsrik 
penningtvätt, utgör det ett kvitto på att brott lönar sig, vilket i förlängningen leder till fortsatt 
kriminalitet. En förutsättning för att de kriminella ska kunna leva på brott är att de får ut så 
mycket av de svarta pengarna som möjligt och att få in dem i det finansiella systemet för att 
fritt och till synes legalt använde dem. Ur ett samhällsperspektiv blir konsekvenserna dels att 
samhällets legitimitet reduceras när det visar sig att det går att leva på brott, dels det att 
aktörer som nyttjas för penningtvätt involveras och därmed förknippas med brottslighet vilket 
riskerar att skada tilltron till en viss bransch.	  För att försvåra för de kriminella kretsarna att så 
sker behöver kunskapen öka genom fler antal rapporter. Att försvåra eller i bästa fall i 
förlängningen förhindra för de kriminella att tvätta pengar kan då leda till att de inte heller 
kan leva på kriminaliteten i lika stor utsträckning. Det förebyggande arbetet går hand i hand 
där vare sig det ena utesluter det andra. 

Året 2016 rapporterade fastighetsmäklare upp till fem344 fall av misstänkt penningtvätt. 
Vid 90 % av de 170 000 ägarbyten som ägde rum under året anlitades fastighetsmäklare.345  
Medan det låga antalet rapporter hämmar brottspreventionen för myndigheter kan det 
samtidigt tänkas vara en förutsättning för penningtvättaren. Att genomföra en process där 
upptäcktsrisken är som lägst är hela tiden målet för de kriminella. Statistiken är därav en 
utmärkt förutsättning. En framgångsrik penningtvätt är när samtliga steg i processen lyckats 
och integreringsfasen slutförts. Vägen dit vill de kriminella ska ske med så lite motgångar och 
risker som möjligt varför utgångspunkten vid valet av modus är att penningtvättaren 
selekterar de områden där risken för upptäckt är låg. En bransch där rapporter av misstänkt 
penningtvätt är nästintill obefintlig torde alltså attrahera penningtvättare att utnyttja 
branschen. Även de aktuella penningtvättshärvorna346 inom banksektorn talar för det då 
banksektorn sannolikt kommer skärpa sina rutiner ytterligare och i allmänhet bli mer 
uppmärksamma. Med tanke på riskerna är det inte otänkbart att de kriminella istället söker sig 
till andra branscher. Den låga rapporteringen kan således leda till ökad penningtvätt inom 
fastighetsmäklarbranschen.  

Att mäklare uppfyller sina skyldigheter enligt penningtvättslagen är grundläggande för 
huruvida penningtvätt kan upptäckas. Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn att så sker är 
därav en viktig del. Vid inkommande anmälningar utgår inspektionen numera från en riktad 
granskning. Istället för att begära in samtliga dokument i ett ärende kan de dokument som 
anses relevanta i sak istället begäras in. Till fördel för tillsynsarbetet i stort. Men då antalet 
inkomna anmälningar sällan rör penningtvätt innebär det en begränsad chans att upptäcka 
brister i efterlevnaden av penningtvättslagen. Vid tillämpningen av en utvidgad granskning, 
                                                
344 Ett cirka antal då FIPO efter år 2016 ej redovisar siffror om rapporteringarna inte överstiger fem. 
345 Se avsnitt 1.1; 3.3.3. 
346 Se avsnitt 1.6.  
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som tidigare var FMI:s utgångspunkt, begärdes alltså dokumentation om penningtvätt in som 
en del. Det finns inga hinder mot att så sker även vid en riktad om det anses relevant men som 
utgångspunkt begärs det inte. Ur ett penningtvättsperspektiv vore det önskvärt om 
dokumentation av penningtvättsåtgärder ändock kunde begäras in i samband med andra 
ärenden. Risken med en sådan lösning torde dock bli att en riktad snart blir utvidgad. 
Inspektionens tillsyn över mäklare i enlighet med penningtvättslagen är en av flera uppgifter. 
Samtidigt ska betonas att bristfällig tillämpning av penningtvättslagen under många år har 
varit en av de mest förekommande grunderna för disciplinär påföljd av FMI.347 Det rör med 
andra ord en stor del av myndighetens tillsyn. En låg rapporteringsgrad och därtill 
utgångspunkt i en riktad granskning medför tillsammans ett ökat ansvar för FMI. Inte bara för 
att verka kunskapshöjande generellt utan också för att markera vikten av att uppfylla kraven i 
penningtvättslagen, vare sig det är olika former av granskning eller genom valet av påföljd. 

Inte minst behovet av tematisk granskning får anses öka. Vid 2015 års tematiska 
granskning med fokus på penningtvätt kom 16 ärenden att avgöras av disciplinnämnden varav 
12 ledde till disciplinär påföljd.348 Utfallet visar att granskning behövs. Tillsynen är inte bara 
ett sätt att kontrollera mäklarnas efterlevnad av regelverket utan kan också leda till bättre 
förståelse för var det vanligen brister. Kan sådant fångas upp kan det lättare kartläggas i 
vilken fas i tvättningen efterlevnaden brister och var fler insatser behövs. Detta för att 
identifiera och i bästa fall rapportera misstänkt penningtvätt. Ett av syftena med tematisk 
granskning kan också vara att verka praxisbildande, något som är behövligt inom ramen för 
inte minst transaktions- och kundbegreppet. Genom att rikta tematisk tillsyn mot 
efterlevnaden av penningtvättslagen och meddela påföljder i de fall kundkännedom inte 
vidtagits av köpare som inte uppfyller kundbegreppet kan uppfattningen att så ska ske styrkas 
än mer. 

Vad gäller val av påföljd är inspektionen tämligen begränsad med de tre disciplinära 
påföljderna som enligt 29 § FML står inspektionen till buds.349 Det finns en rad olika 
överträdelser av olika karaktär som enligt någon av bestämmelsens fyra punkter ska kunna 
placeras in i någon av de tre påföljderna. Det kan enligt min mening leda till onyanserade 
resultat där påföljden inte helt motsvarar omständigheterna. Utgångspunkten är att FMI ska 
återkalla registreringen för den mäklare som inte uppfyller kraven i 29 § FML. Även om 
lagens utformning kan ge sken av att det är huvudregeln är så långt ifrån fallet. Det är helt 
klart ett undantag att påföljden landar i en avregistrering. Vid bedömningen ska ett par mer 
eller mindre fasta grunder iakttas. För det första gäller enligt praxis350 att vid återkallelse av 
registrering måste omständigheterna på vilka påföljden grundas vara otvetydigt fastslagna. 
Bevisbördan ligger således på FMI att så är fallet. En återkallelse innebär stora konsekvenser 
för en mäklare som inte längre kan utöva sitt yrke. Det får alltså inte råda oklarheter kring de 
omständigheter som ligger till grund för huruvida mäklaren brustit i efterlevnaden. Inte heller 
får det vara oklart huruvida mäklaren har brustit i vad som ligger till grund för påföljden. För 
det andra framgår av förarbetena351 att det vid återkallelse av registrering bör iakttas större 
försiktighet än vad som är motiverat när det gäller att vägra en mäklare registrering. Ett flertal 
avgöranden visar på situationer där avregistrering noga övervägts men påföljden ändock slutat 
i en varning. I HFD 2013 ref. 47 anfördes som grund för avregistrering att mäklaren med 
anledning av sin upprepade brottslighet inte levde upp till de krav som enligt FML ställs på 
redbarhet och lämplighet. En mäklare meddelades däremot istället en varning i                 

                                                
347 FMI, Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2016, s. 5  
348 Se avsnitt 3.2.1.  
349 Se avsnitt 3.2.1.  
350 Se RÅ 1996 ref. 83 i avsnitt 3.2.1.  
351 Se avsnitt 3.2.1.  
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FMN 2006-11-15:1352 efter att ha dömts två gånger för misshandel. Den upprepade 
brottsligheten betonades men påföljden stannade ändock vid en varning.353 Bara av den 
anledning att en mäklare begått ett brott torde inte automatiskt leda till avregistrering. 
Personen får anses ha avtjänat sitt brott. Men om brottet kan bedömas vara av sådan karaktär 
att det kan påverka mäklarens lämplighet för yrket kan däremot återkallelse bli aktuellt. I 
dessa fall görs en bedömning utifrån 29 § p.1 FML huruvida mäklaren kan anses redbar och i 
övrigt lämplig för yrket enligt 6 § med en bedömning utifrån mäklarens allmänna hederlighet, 
pålitlighet och integritet där inte sällan brottslighet beaktas som en faktor.  

Beslut FMN 2011-06-22:14354 kan liknas vid kontantbeslutet på så sätt att mäklaren i 
ärendet uppvisade tydliga kunskapsbrister. I ärendet betonades även där att avregistrering 
noga övervägts även om påföljden stannade vid en varning. I dessa fall blev det istället fråga 
om en bedömning utifrån främst 29 § p.3355 FML vilken reglerar ageranden i strid mot 
mäklarens skyldigheter enligt FML. Det faktum att överträdelser av penningtvättslagen 
numera utgör en fjärde och egen punkt i 29 § FML föranleder dock en rad frågor. Vid 
införandet av den nya fastighetsmäklarlagen fanns endast de tre första punkterna enligt 29 § 
FML som grund för påföljd. Överträdelser av penningtvättslagen har som bevisat utgjort en 
grund även tidigare med anledning av lagstridighetsprincipen. Vad gäller bedömningen är 
frågan om det kommer bli någon skillnad vad gäller överträdelser av penningtvättslagen som 
ett handlande i strid mot FML eller en direkt överträdelse av penningtvättslagen. Min tolkning 
är att införandet av den fjärde punkten inte var tänkt att utgöra en strängare bedömning 
avseende överträdelser av penningtvättslagen än tidigare utan snarare ge den en tydligare 
utformning med anledning av dess möjlighet att förenas med sanktionsavgift356. Men också 
tydliggöra att penningtvättsöverträdelser kan leda till påföljd generellt. För den oinvigde kan 
en tolkning av ett handlande i strid mot skyldigheterna i FML inte anses självklar till att även 
gälla penningtvättslagen. Ett förtydligande är alltid att föredra, inte minst för 
fastighetsmäklare mot vilka ingripandena blir tillämpliga. Bara av den anledning att 
penningtvättsöverträdelser kan förenas med sanktionsavgift får anses vara en markering från 
lagstiftaren. Huruvida framtida bedömningar utifrån bedömningsgrunderna i 7 kap. 13 § 
penningtvättslagen kommer få en likvärdig eller strängare bedömning återstår att se. 
Införandet av penningtvättspunkten i 29 § FML får i vart fall anses vara utgångspunkten där 
en överträdelse av punkten automatiskt även kommer aktualisera en överträdelse av punkt tre 
med anledning av att agerandet står i strid med god fastighetsmäklarsed.  

I takt med att mäklare åläggs allt fler skyldigheter enligt lag kan praxis avseende övervägd 
återkallelse med grund i mäklarens oskicklighet tänkas öka. Problematiskt blir dock återigen 
att omständigheterna måste motsvara påföljderna. Vad gäller grunderna redbarhet och 
kunskapsbrister i förhållande till återkallelse kan det strikt bedömt bli en jämförelse mellan 
brott utförda i privatlivet och brister i mäklaryrket, i detta fall överträdelser av 
penningtvättslagen. Ska då upprepade fall bedömas på samma sätt. Det kan inte tänkas vara 
lagstiftarens intention att det ska krävas flera allvarliga kunskapsbrister i mäklarens utförande 
för att en återkallelse ska bli aktuell, men frågan är vad som faktiskt kan föranleda en direkt 
avregistrering vid sådana överträdelser. Tillsynsmyndigheten har uppvisat ärenden där det 
gärna betonats att en strängare bedömning övervägts men ändock landat i en varning. 
Bristerna i kontantbeslutet357 kunde enligt min mening ha föranlett en direkt avregistrering, 

                                                
352 Se FMN 2006-11-15:1, Dnr 4-214-05 i avsnitt 3.2.1.  
353 Se avsnitt 3.2.1.  
354 Se FMN 2011-06-22:14, Dnr 4-1240-10 i avsnitt 3.2.1.  
355 Besluten avgjordes med tillämpning av penningtvättslagen (2009:62) varför bedömningen inte grundades på 
29 § p.4. FML; Se avsnitt 3.2.1.  
356 Se avsnitt 3.2.1.  
357 Se avsnitt 4.4.2.  
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frågan är hur mycket mer som annars ska till. Å andra sidan kan åsikten bli en annan om det 
sätts i relation till en mäklares redbarhet där ett flertal olika brott har begåtts. Det får tänkas 
bli en bedömning i det enskilda fallet beroende på vad som kan anses påverka mäklarens 
lämplighet för utövandet av yrket.  

Det vore önskvärt att med påföljder tydligare betona vikten av att uppfylla 
penningtvättslagen samtidigt som ovan visar viss problematik. Fler påföljder behöver inte 
nödvändigtvis underlätta men ofrånkomligt är att det blir en rad olika överträdelser som 
betraktade var för sig inte går att jämföra men ändock ska bedömas likvärdigt.  
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6. Slutsats och egna reflektioner 
6.1 Fristad för penningtvätt? 
Frågan huruvida fastighetsmäklarbranschen är en fristad för penningtvätt kan ges två svar. 
Sett till enbart rapporteringsfrekvensen torde svaret bli nekande. Ges svaret efter en 
bedömning av potentiella faktorer bakom den låga rapporteringen blir svaret jakande.  
Penningtvättslagen ålägger verksamhetsutövare en rad skyldigheter för att stänga alla 
tänkbara vägar för de kriminella att integrera svarta pengar i det legala systemet. Kanske 
sätter det käppar i hjulet på vägen, men regelverket är långt ifrån vattentätt. Åtminstone inte 
sett till hur regelverket tillämpas i praktiken. Samtidigt som fastighetsmäklarbranschen 
internationellt såväl som nationellt pekas ut som ett utsatt område för penningtvätt tyder 
statistiken på det motsatta. Rapporteringsfrekvensen av misstänkt penningtvätt visar på i snitt 
fyra rapporter per år inom fastighetsmäklarbranschen vilket är ett oerhört lågt till antal. Med 
beaktande av de faktorer som analyserats som bakomliggande orsaker till rapporteringen kan 
knappast ett mörkertal uteslutas, i vilken omfattning går dock inte svara på. Undersökningen 
visar på definitionsproblem och inte minst intressekonflikter där externa faktorer blir på 
bekostnad av regelverkets efterlevnad. Hur regelverket tillämpas i praktiken visar sig således 
avgörande för slutsatser kring vissa lagtekniska problem och hämmar i viss mån regelverkets 
fulla potential. Det kan av den anledningen inte heller tänkas rapporteras i den utsträckning 
som kanske krävs. Även om omfattningen inte är känd och inte heller huruvida rapporterna 
bör öka visade ett antal brottsupplägg ändock på att penningtvätt bevisligen förekommer inom 
fastighetsmäklarbranschen, varför det säkra bör tas före det osäkra. Utifrån en samhälls- och 
rättssäkerhetsaspekt måste förebyggandet av penningtvätt ses som en självklarhet oavsett 
omfattning.  

Även om branschens uppfattning generellt är att penningtvätt inom 
fastighetsmäklarbranschen inte är ett stort problem i Sverige kunde ändock ett antal faktorer 
identifieras som kan tänkas påverka efterlevnaden, vissa mer avgörande än andra. Mäklarens 
ställning som en opartisk mellanman visade sig i situationer vara nästintill avgörande. Med 
anledning av medverkande- och meddelandeförbudet i relation till mäklarens särskilda 
ställning uppstår viss problematik. Samtidigt som mäklaren tvingas frånträda sitt 
förmedlingsuppdrag vid misstänkt penningtvätt på endera sida, köpare som säljare, kan den 
samtidigt inte ge en rimlig förklaring till följd av meddelandeförbudet. Där uppstår en 
intressekonflikt. Nämligen mäklarens skyldigheter enligt penningtvättslagen och att värna om 
kundrelationen samt sitt personliga varumärke i stort. Att mäklaren uppfyller sina 
skyldigheter enligt penningtvättslagen är en förutsättning för god fastighetsmäklarsed men 
även det att mäklaren verkar för en god kundrelation kan tyckas falla inom densamma. Det 
går dock inte hävda rent rättsliga kollisioner. Kundrelationen står mer som en extern faktor 
men som ändock är en förutsättning för att mäklaren ska kunna utöva sitt yrke på bästa sätt.  
Även viss ekonomisk aspekt kan tänkas spela in då medverkandeförbudet innebär en mindre 
transaktion för mäklare vilka inte sällan arbetar provisionsbaserat. Påverkas därtill även 
mäklarens ryckte blir det också i förlängningen en ekonomisk förlust till följd av färre 
uppdrag. Det är inte hållbart att mäklaren tvingas välja mellan att bekämpa penningtvätt och 
att värna om kundrelationen. En lösning måste utformas där mäklaren kan kombinera 
förebyggandet av penningtvätt med kundrelationen. 

Även ovissheten om vad som händer med mäklarens uppdrag i och med 
medverkandeförbudet antas spela in. Det kan konstateras att regelverket inte lämpar sig fullt 
ut för verksamhetsutövare med två potentiella uppdragsgivare men inte heller då en 
affärsförbindelse tvingas avslutas redan innan uppdragsgivarens motpart kommit in i bilden. 
Nekandet av att inleda en affärsförbindelse eller att avsluta en pågående aktualiserar frågor 
som går utanför regleringen för penningtvätt, inte minst avtalsrättsliga. Huvudregeln pacta 
sunt servanda ska precis som vid vilket avtal som helst beaktas även beträffande 
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uppdragsavtalet. Avtal kan således bara sägas upp ömsesidigt eller annars med stöd av lag 
eller avtal alternativt på goda grunder. Vid misstänkt penningtvätt tvingas mäklaren säga upp 
förmedlingen, men kan samtidigt inte berätta för uppdragsgivaren varför, något som för 
motparten kan uppfattas som en obefogad uppsägning. Även om mäklaren säger upp med stöd 
av penningtvättslagen kan det för uppdragsgivaren uppfattas som ett avtalsbrott genom att 
uppsägningen är obefogad.  

Oklarheter kring begreppen transaktion, affärsförbindelse och kund i penningtvättslagen 
vållar samtliga problem, både var för sig men inte minst tillsammans då rekvisiten inte sällan 
förutsätter varandra. Begreppen bidrar inte minst till oklarheter kring huruvida mäklaren är 
skyldig att uppnå kundkännedom även kring uppdragsgivarens motpart, vanligen köparen. En 
vedertagen uppfattning i branschen är den att mäklaren ingår en affärsförbindelse med både 
köpare och säljare. En närmare analys av rekvisiten visar dock att det enligt ordalydelsen 
egentligen inte är fallet vad gäller köparen. När en säljare anlitar en mäklare för ett uppdrag 
uppfylls rekvisitet affärsförbindelse genom att vara en affärsmässig förbindelse med 
mäklarens verksamhet som genom förmedlingen kan förväntas ha viss varaktighet. Mellan 
mäklare och köpare kan det dock inte anses föreligga sådan relation av mer varaktig karaktär, 
varför rekvisitet affärsförbindelse inte kan anses uppfyllt gällande köparen. Kundbegreppet 
omfattar de som har en affärsförbindelse med mäklaren men också de som har en 
avtalsförbindelse i syfte att genomföra en enstaka transaktion. Genom att säljaren anlitar en 
mäklare för sin fastighetsförsäljning inleds en avtalsförbindelse i form av ett uppdragsavtal. 
Mellan köparen och mäklaren föreligger däremot ingen kontraktuell förbindelse vilket innebär 
att begreppet kund inte kan anses uppfyllt. Den enda gången köparen blir att betrakta som 
kund i relation till mäklaren är då ett depositionsavtal upprättas för erläggandet av 
handpenning. För att mäklaren ska vara skyldig att vidta kundkännedomsåtgärder för köparen 
i ett sådant fall krävs även att handpenningen överstiger 15 000 euro enligt 3 kap. 4 § 2 st. 
penningtvättslagen. Erläggs inte handpenningen via mäklaren eller att tröskelbeloppet inte 
överstigs är mäklare enligt ordalydelsen inte skyldig att uppnå kundkännedom kring köparen. 
Det måste dock anses stå i strid med syftet med penningtvättslagen att förhindra penningtvätt. 
Slutsatsen är därav att mäklaren med dess ställning måste anses medverka på så sätt att den 
sammanför två parter där det sker en överföring parterna emellan. Mäklaren borde alltså vara 
skyldig att uppnå kundkännedom av köparen, oavsett om mäklaren handhar handpenningen 
eller inte.  

I de fall mäklaren misstänker penningtvätt avseende en transaktion, säljare och köpare 
emellan, där handpenningen erläggs direkt till säljaren kan den straffrättsliga regleringen 4 § 
penningtvättsbrottslagen tänkas bli aktuell för mäklaren genom att otillbörligen främja 
möjligheterna för någon att omsätta pengar som härrör från brott. För ansvar torde inte krävas 
att mäklaren faktiskt medverkar till transaktionen utan varje handlande som på något sätt 
medför att någon kunnat tillgodogöra sig vad som härrör från brott kan leda till ansvar. 
Tolkningen medför att även medverkandet av att mäklaren, genom att inte minst upprätta 
nödvändiga kontraktshandlingar, sammanför två parter som mellan sig för över pengar torde 
betraktas som ett främjande även i det administrativa regelverket. Förbudet att utföra 
transaktioner vid misstanke om penningtvätt, detta oavsett undantag eller tröskelbelopp 
föreligger dock alltid enligt 3 kap. 3 § penningtvättslagen. Men för att förbudet ska 
aktualiseras i detta fall borde rekvisitet att utföra en transaktion likställas med att mäklaren 
medverkar till en transaktion genom att sammanföra två parter. Även undantagsbestämmelsen 
i 4 kap. 9 § 2 st. p. 5 penningtvättslagen styrker det faktum att köparen ska betraktas som 
kund oberoende av klientmedelskontot och tröskelbelopp. Skulle inte köparen vara att 
betrakta som kund enligt undantaget innebär det för mäklaren en överträdelse av 
meddelandeförbudet i de fall köparen inser att mäklaren väckt misstankar om penningtvätt. 
Köparen blir ju då istället att betrakta som utomstående enligt 4 kap. 9 § 1 st. vilken inte faller 
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under undantaget. Även om det är vedertaget i branschen att kundkännedomsåtgärder uppnås 
även av köparen bör begreppen trots det klargöras för att undvika ytterligare oklarheter.  

Begreppen medför även en missuppfattning kring rapporteringsskyldigheten. En 
uppfattning i branschen är den att rapporteringsskyldigheten upphör när risken upphör. En 
rapport ska dock enligt 4 kap. 3 § 2 st. göras dels om transaktionen inte genomförs men också 
om mäklaren före ingåendet av en affärsförbindelse eller utförandet av en transaktion väcker 
misstankar om att kunden avser nyttja mäklarens förmedling för penningtvätt. Mäklaren kan 
således inte göra sig av med rapporteringsskyldigheten genom att göra sig av med kunden.  

Med kunskap om penningtvättsprocessens tre steg, placering, skiktning, integrering, 
identifierades ett antal brottsupplägg med grund i nationella såväl som internationella typfall. 
Även om penningtvätt inom branschen främst sker i integreringsfasen är kunskap om samtliga 
faser en förutsättning för att förstå olika modus, dess olika komplexitet och inte minst hur 
olika modus kan överlappa inom samma fas. För att bemöta penningtvättarens faser och för 
att underlätta mäklarens förståelse av fasernas integration upprättas en förebyggandeprocess, 
innefattande faserna kundkännedom, fortlöpande uppföljning, och betalning. De sätt varpå 
fastighetsmäklaren kan tänkas nyttjas för penningtvätt i dessa faser är bland annat genom att 
den kriminella använder sig av en tredje part vid köpet genom olika bulvanförhållanden eller 
att den kriminella, vare sig det är köpare, säljare och/eller tredje part under- eller övervärderar 
fastigheten. Handpenningen kan även användas genom nyttjandet av mäklarens 
klientmedelskonto eller en återgångsklausul. Även kontant betalning av köpeskillingen 
identifieras som ett modus med grund i ett nationellt fall. Likaså brottsupplägg som går ut på 
att försäljningsobjektet involveras i flera snabba överlåtelser eller transaktioner innan eller 
efter tillträde, något som kan indikera på att affären saknar legitimt syfte. Ett brottsupplägg 
som identifierats som extra svårt för mäklaren att upptäcka är inom byggbranschen då 
fastighetsförsäljningen inte sällan har föregåtts av renoveringar med ett flertal bulvaner i 
ledet. 

För det brottsbekämpande arbetet medför rapporteringsfrekvensen en rad konsekvenser. Ju 
färre rapporter desto större chanser ger det också de kriminella att integrera de svarta 
pengarna in i den legala marknaden. När de kriminella obehindrat lyckats investera de illegala 
pengarna i fastigheter som inte sällan genererar stora vinster medför det ett kvitto på att brott 
lönar sig vilket i förlängningen leder till fortsatt kriminalitet. En konsekvens av det är att 
samhällets legitimitet skadas när det visar att det går att leva på brott. Detsamma med den 
bransch där de nyttjade aktörerna verkar. Genom att fastighetsmäklarbranschen visar upp ett 
så lågt antal rapporter torde det även attrahera penningtvättarna att söka sig till just den 
branschen. Den låga statistiken utgör en utmärkt förutsättning för de kriminella att lyckas då 
målet för penningtvättaren är att genomföra en process där upptäcktsrisken är som lägst.  

Som en konsekvens av den låga rapporteringsgraden tillsammans med FMI:s riktade tillsyn 
medför det tillsammans även ett ökat ansvar för myndigheten att markera vikten av att 
uppfylla penningtvättslagen genom såväl påföljder som tematisk granskning. Vad gäller 
påföljder och dess påverkan på brottspreventionen finns viss problematik i att en rad olika 
överträdelser av olika karaktär ska kunna placeras in i någon av de tre påföljder som 
inspektionen har att tillgå enligt 29 § FML. Det kan leda till vissa onyanserade resultat där 
påföljden inte helt motsvarar omständigheterna, inte minst vad gäller bedömningsgrunder 
utifrån brister i redbarhet kontra kunskapsbrister. Viss ovisshet föreligger även vad gäller 
åtgärder som kan föranleda direkt avregistrering för överträdelser av penningtvättslagen. 
Bedömningsnivåerna får således utvecklas i praxis.  

En sammanfattande och viktig utgångspunkt är den att branschen verkar ta frågan om 
penningtvätt på stort allvar vilket i sig är nödvändigt för en effektiv efterlevnad. Däremot 
visade undersökningen på en rad faktorer som behöver klargöras för att ge fastighetsmäklarna 
de bästa förutsättningarna att både förhindra penningtvätt och utföra sin yrkesmässiga 
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förmedling. En avgörande faktor i kombination med det är ökad förståelse och riktad kunskap 
om varför åtgärder vidtas och hur mäklarna i sina respektive förmedlingar faktiskt kan 
utnyttjas för penningtvätt. Målet är generellt en mer riskbaserad kundkännedom snarare än en 
rutinbaserad.  
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Bilaga 1 Art. 1.3 

Art. 1.3 fjärde penningtvättsdirektivet358 
 
Följande handlingar anses enligt art. 1.3 utgöra penningtvätt: 
 
a) Omvandling eller överföring av egendom, i vetskap om att egendomen 
härrör från brottslig handling eller från medverkan till 
brottslig handling, i syfte att hemlighålla eller dölja egendomens 
olagliga ursprung eller för att hjälpa någon som är delaktig i en 
sådan verksamhet att undandra sig de rättsliga följderna av sitt 
handlande. 
 
b) Hemlighållande eller döljande av en viss egendoms rätta beskaffenhet 
eller ursprung, av dess belägenhet, av förfogandet över den, 
av dess förflyttning, av de rättigheter som är knutna till den, 
eller av äganderätten till den, i vetskap om att egendomen härrör 
från brottslig handling eller från medverkan till en sådan handling. 
 
c) Förvärv, innehav eller brukande av egendom, i vetskap om, vid 
tiden för mottagandet, att egendomen härrörde från brottslig 
handling eller från medverkan till en sådan handling. 
 
d) Deltagande, sammanslutning för att utföra, försöka att utföra och 
medhjälp, underlättande och rådgivning vid utförandet av någon 
av de handlingar som avses i leden a, b och c.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
358 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att 
det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor  

Fastighetsmäklarförbundet 
Lotta Westerberg, Förbundsjurist (telefon) 
 
 

1.   De senaste tio åren har rapporter från fastighetsmäklare om misstänkt penningtvätt i 
snitt uppgått till fyra per år. Tror ni att statistiken är representativ eller finns det ett 
stort mörkertal?  

 
2.   Varför tror ni att rapporteringsfrekvensen är så låg inom branschen?  

 
A. Kan det låga antalet bero på oro för kundrelationen? 
 
B. Kan det låga antalet bero på okunskap om indikationer/varningssignaler? 

 
3.   Hur är kunskapsnivån gällande penningtvätt vad gäller de krav som ställs på mäklare? 

Hur/varför ska de rapportera osv?  
 

4.   Vad tror ni det krävs för åtgärder för att antalet rapporter ska öka?  
 

5.   Anser ni att ni som förbund har de verktyg som krävs för att förmedla tillräckligt med 
information kring penningtvätt?  
 

6.   Behövs mer stöd (info, vägledning) från FMI/FIPO? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor  

Svensk Fastighetsförmedling  
Elina Schönnings, Chefsjurist (telefon) 
 
 

1.   De senaste tio åren har rapporter från fastighetsmäklare om misstänkt penningtvätt i 
snitt uppgått till fyra per år. Tror ni att statistiken är representativ eller finns det ett 
stort mörkertal?  

 
2.   Varför tror ni att rapporteringsfrekvensen är så låg inom branschen?  

 
A. Kan det låga antalet bero på oro för kundrelationen? 
 
B. Kan det låga antalet bero på okunskap om indikationer/varningssignaler? 

 
3.   Vad är mäklarnas uppfattning/inställning kring penningtvätt? Antas det kunna vara ett 

stort problem i branschen?  
 

4.   Vad ligger utmaningen i hos mäklarna vad gäller efterlevnaden av penningtvättslagen?  
 

5.   Vad tror ni det krävs för åtgärder för att antalet rapporter ska öka?  
 

6.   Behövs mer stöd (info, vägledning) från FMI/FIPO? 
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Bilaga 4 Intervjufrågor   

Swedbank Fastighetsbyrå 
Magnus Svensson, Chefsjurist/ansvarig penningtvätt (telefon) 
 
 

1.   De senaste tio åren har rapporter från fastighetsmäklare om misstänkt penningtvätt i 
snitt uppgått till fyra per år. Tror ni att statistiken är representativ eller finns det ett 
stort mörkertal?  

 
2.   Varför tror ni att rapporteringsfrekvensen är så låg inom branschen?  

 
A. Kan det låga antalet bero på oro för kundrelationen? 
 
B. Kan det låga antalet bero på okunskap om indikationer/varningssignaler? 

 
3.   Vad är mäklarnas uppfattning/inställning kring penningtvätt? Antas det kunna vara ett 

stort problem i branschen?  
 

4.   Vad ligger utmaningen i hos mäklarna vad gäller efterlevnaden av penningtvättslagen?  
 

5.   Vad tror ni det krävs för åtgärder för att antalet rapporter ska öka?  
 

6.   Behövs mer stöd (info, vägledning) från FMI/FIPO? 
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Bilaga 5 Intervjufrågor  

Fastighetsmäklarinspektionen 
Sandra Blomgren, Jurist/ansvarig penningtvätt (mail) 
 
 

1.   Tror ni att antalet rapporter speglar verkligheten eller finns ett stort mörkertal?  
 

 
2.   Varför tror ni att rapporteringsfrekvensen är så låg inom branschen? 

 
 

3.   Vad tror ni den största utmaningen är för mäklarna vad gäller efterlevnaden av 
penningtvättslagen?  

 
 

4.   Vad tror ni att det krävs för åtgärder för att antalet rapporter ska öka? 
  

 
5.   Kan FMI på något sätt bidra till ökad rapportering? Om ja, på vilket sätt? 

 
 

 

 
 


