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EKOBROTTSMYNDIGHETENS
VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ
EKOBROTTSMYNDIGHETENS VISION:
Tillsammans mot ekobrott
EKOBROTTSMYNDIGHETENS VERKSAMHETSIDÉ:
Ekobrottsmyndigheten upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott.
Vi arbetar aktivt för att återföra vinsterna av brott. Vårt arbete genomsyras av ett
brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk
samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.

EKOBROTTSMYNDIGHETENS
STRATEGISKA INRIKTNING
FÖR 2020–2025
Ekobrottsmyndigheten (EBM) har tagit fram en strategisk inriktning för perioden 2020–
2025. Den strategiska inriktningen syftar till att ge en ram för verksamhetens inriktning
och utveckling under de kommande sex åren och utgår från myndighetens uppdrag enligt
förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. Fem övergripande mål
beskriver vad som ska känneteckna myndighetens verksamhet 2025.
Den ekonomiska brottsligheten utgör ett allvarligt samhällsproblem. Staten går årligen miste om skatter och
avgifter samtidigt som våra välfärdssystem missbrukas
av kriminella. Den sunda konkurrensen påverkas negativt. Ytterst drabbar den ekonomiska brottsligheten
medborgarna.
EBM har det mycket viktiga samhällsuppdraget att
förebygga och bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Inom myndigheten har vi olika kompetenser och
yrkesroller som arbetar tillsammans – det är vår unika
styrka.
För att EBM ska kunna genomföra sitt uppdrag framgångsrikt förutsätts att alla delar av verksamheten har
en god förståelse för EBM:s olika uppgifter och bidrar
till måluppfyllelsen inom samtliga områden.

ÖVERGRIPANDE INRIKTNING
AVSEENDE DEN EKONOMISKA
BROTTSLIGHETEN
EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet
som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet
och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet
inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad
och allvarlig internationell brottslighet tillsammans
med övriga medlemsstater.
EBM har en god förmåga att uppmärksamma nya
brottsfenomen och kan snabbt ställa om arbetet så att

vi möjliggör en tillfällig fördjupning eller satsning inom
ett visst område.
Med beaktande av de nationella prioriteringarna, utreder och lagför EBM ekonomisk brottslighet utifrån de
anmälningar som inkommer till kammarverksamheten
i enlighet med de lagkrav och regleringar som finns.

ÖVERGRIPANDE MÅL
1. EBM bedriver ett effektivt brottsförebyggande arbete för att minska den ekonomiska
brottsligheten och dess skadeverkningar
EBM:s brottsförebyggande arbete genomsyrar alla
delar av verksamheten.
Det brottsförebyggande arbetet är inriktat på att förändra förutsättningarna som möjliggör brott och
därmed förebygga framtida brott.
EBM dokumenterar och analyserar systematiskt den
ekonomiska brottsligheten och föreslår brottsförebyggande åtgärder med utgångspunkt från upparbetad
kunskap.
EBM samverkar med andra myndigheter, kommuner,
näringsliv och organisationer för att öka deras möjligheter att vidta brottsförebyggande åtgärder med fokus
på tillsyns- och kontrollfunktioner.
EBM arbetar med att påverka lagstiftningen för att förhindra och försvåra den ekonomiska brottsligheten.

2. EBM upptäcker och avbryter ekonomisk
brottslighet i ett tidigt skede
Vi har en god bild av den ekonomiska brottsligheten
och anpassar oss snabbt till nya brottsförutsättningar.

5. EBM är en attraktiv arbetsplats
EBM har en god förmåga att rekrytera rätt kompetens
och snabbt introducera medarbetare i verksamheten.
Vi tar tillvara erfarenheten hos våra medarbetare och
möjliggör utveckling.

Arbetet är inriktat mot personer högt upp i de kriminella hierarkierna och syftar till att motverka omfattande och organiserad brottslighet.

Vi har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs och utvecklas.

För att avbryta brottsligheten i ett tidigt skede utbyter
vi information med andra myndigheter och internationella organ.

Medarbetarna har en god uppfattning om myndighetens uppdrag och mål och tar ansvar för sin egen kompetensutveckling.

3. EBM utreder och lagför ekonomisk brottslighet rättssäkert, enhetligt och effektivt
Vi utvecklar och tillämpar metoder och tydliga rutiner
för att uppnå en rättssäker, enhetlig och effektiv utredning och lagföring. Vi säkrar brottvinster på egen hand
och i samverkan med andra myndigheter.

För att brottsbekämpningen ska vara effektiv arbetar vi
tillsammans över geografiska gränser. EBM kännetecknas av tydliga roller och en väl utvecklad samarbetsskicklighet i team.

EBM samverkar systematiskt och ändamålsenligt med
andra myndigheter. Samarbetet med Skatteverkets
brottsbekämpande enhet är välfungerande.
Genom en bred mobilisering bekämpar EBM tillsammans med andra myndigheter den grova ekonomiska
brottsligheten uthålligt och effektivt.
Ärenden hanteras i möjligaste mån utan territoriell
begränsning. EBM använder sig av rättsliga och polisiära verktyg inom det internationella samarbetet bl.a.
genom Eurojust och Europol.
4. EBM ökar den digitala och analytiska
förmågan
EBM är en specialistmyndighet som har den samlade
kompetensen om ekonomisk brottslighet. Vi stärker
yrkesrollernas skicklighet genom kompetensinsatser
som ligger i framkant.
Vi är en lärande organisation som följer upp och utvärderar vårt arbete löpande.
EBM har effektiva verktyg för att inhämta, lagra och
analysera stora informationsmängder i utredningar.
Den it-forensiska förmågan stärks kontinuerligt genom
utvecklade digitala stöd, metodstöd och kompetensinsatser.

EBM har ledarkriterier som tydliggör förväntningarna
på chefer. Cheferna arbetar systematiskt med förbättringar genom att visa tillit och skapa förutsättningar
för allas delaktighet. Vi har en hållbar resurssättning i
särskilt krävande ärenden.
I verksamhetens alla delar eftersträvar vi en hållbar
miljö som bidrar till minskad miljöbelastning.
Den interna kommunikationen säkerställer att medarbetare får ett relevant stöd i det dagliga arbetet.
EBM är en välkänd och förtroendeingivande myndighet och bedriver ett aktivt arbete via media och i
myndighetens samtliga kommunikationskanaler.
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