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1 Inledning 
1.1 Inledande anmärkningar   
Den senaste i raden av storbanker att hamna i blåsväder är Danske Bank. Sveriges tele-

vision skriver att det kan röra sig om den största penningtvättshärvan i modern tid. I kort-

het handlar det om att bankens estländska filial påstås ha använts för att tvätta och gömma 

pengar från brottslighet och korruption.1 Idén bakom penningtvätt är förenklat att om-

vandla illegala inkomster – ”svarta pengar” – till legala medel som kan redovisas öppet – 

”vita pengar”.2 De svarta pengarna kan därefter, när deras oärliga tillkomstsätt dolts, om-

sättas på den legala marknaden. Att tvätta pengar och därigenom tjäna pengar på brott 

anses vara essentiellt för den organiserade brottsligheten.3 Ett tidigt exempel på hur pen-

ningtvätt använts för att finansiera organiserad brottslighet utgör tjugotalets amerikanska 

maffiaboss Al Capone. Genom att äga en kedja av kemtvättar där han förfalskade bokfö-

ringen kunde han blåsa upp omsättningen och på så sätt omvandla illegala inkomster till 

legala. De svarta pengarna från den illegala alkoholförsäljning han i huvudsak ägnade sig 

åt tvättades därmed vita inom ramen för den legala kemtvättsverksamheten och där sägs 

termen ”money laundering” ha fötts.4 

 

Penningtvätt är inget nytt fenomen och tillvägagångsätten är många och uppfinningsrika.5 

Penningtvätt anses vara ett stort samhälleligt problem av flera olika anledningar. Den ena 

anledningen kan sammanfattas med att det inte ska vara lönsamt att begå brott, det vill 

säga syftet är att ta pengarna från brottslingarna och därmed bekämpa den organiserade 

brottsligheten.6 En ytterligare anledning, som mer gör sig gällande på en makronivå, är 

vikten av att upprätthålla förtroendet för det finansiella systemet. Det finns ett starkt egen-

värde av att motverka olika former av kriminell infiltration i finansiella institutioner och 

företagsstrukturer samt generellt motverka att svarta pengar kommer in och cirkulerar i 

den reguljära ekonomin.7  

 

                                                
1 Juhlin, SVT 2018-09-19. 
2 NE, penningtvätt.  
3 Se bl.a. prop. 2013/14:121 s. 1.  
4 Syrén, Svarta pengar s. 14 f. 
5 Se bl.a. Polisen, En skrift om penningtvätt s. 4 f. för exempel på olika brottsupplägg samt även Grahn 
m.fl., Åtgärder mot penningtvätt m.m. s. 23.  
6 Se bl.a. prop. 2013/14:121 s. 49 och SOU 2012:12 samt Grahn m.fl., Åtgärder mot penningtvätt m.m. s. 
22. 
7 Grahn m.fl., Åtgärder mot penningtvätt m.m.  s. 22 jfr prop. 2013/14:121 s. 49 som endast tar upp cirku-
lationen. Se även Asp m.fl., Brotten mot allmänheten och staten s. 74.  
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För att bekämpa penningtvätt finns dels ett administrativt regelverk i penningtvättslagen 

och dels bestämmelser som kriminaliserar penningtvätt i penningtvättsbrottslagen. Fokus 

för den här uppsatsen är den senare av de två lagstiftningarna.  

 

PTBL infördes under parollen ”en effektivare kriminalisering” år 2014. Lagen ersatte den 

tidigare kriminaliseringen av penningtvätt som återfanns i BrB 9 kap. 6 a och 7 a §§ där 

brotten benämndes penninghäleri respektive penninghäleriförseelse.8 Den tidigare regle-

ringen fick kritik på grund av att den ansågs svårtillämpad. Lagstiftningen ansågs i för-

längningen därmed inte heller effektiv och levde varken upp till de nationella eller inter-

nationella förväntningar som fanns.9  

 

PTBL har under sin livstid på dryga fyra år visat sig tillämpas i hög grad då fler fall av 

penningtvättsbrott både har anmälts och lagförts.10 I den meningen tycks den nya lagen 

ha fått önskad effekt; kampen mot penningtvätt synes ha blivit effektivare. En av de in-

tressantare lagtekniska reformerna tar sikte på egendomens koppling till det så kallade 

förbrottet, det vill säga det brott som genererat brottsvinsten. Kopplingen breddades och 

uttrycks numer som att egendomen ska ”härröra från brott eller brottslig verksamhet”.11 

Kopplingen till förbrottet eller förbrottsligheten är en nödvändig förutsättning för att 

straffansvar ska föreligga. Om egendomen inte härrör från brott eller brottslig verksamhet 

kan den heller inte vara illegitim och därmed inte möjlig at tvätta.  

 

1.2 Syften och frågeställningar 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att analysera hur kopplingen mellan 

förbrottet och egendomen för att straffansvar ska föreligga har påverkats av införandet av 

rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” i PTBL 3 §. Uppsatsens mer spe-

cifika syfte är att närmare utröna på vilket sätt tolkningen och tillämpningen av rekvisitet 

”brottslig verksamhet” bör utföras. Utifrån syftet ämnar uppsatsen besvara följande frå-

geställning. Hur bör rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” i PTBL 3 § tolkas och 

vilka rättsliga konsekvenser medför olika tolkningar?  

 
  

                                                
8 Prop. 2013/14:121. 
9 Prop. 2013/14:121 s. 42 f. om hur den tidigare bestämmelsen inte tillämpats. 
10 Se bl.a. Håkansson, SVT 2017-05-29 och Dickson, SR 2017-10-10. Se även Finanspolisens årsrapport 
2017 för närmare statistik och RättsPM 2016:2 för en exemplifiering av domar. 
11 Prop. 2013/14:121 s. 46 f. 
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För att besvara frågeställningen på ett adekvat sätt ställs även följande underfrågor. 

- Vilken grad av konkretion bör ställas på den brottsliga verksamheten och vilka 

konsekvenser medför ett högt kontra ett lågt ställt krav? 

- På vilket sätt är de olika tolkningarna o-/förenliga med lagstiftningens syfte och 

straff- och processrättsliga grundprinciper? 

- Har det straffbara området breddats i och med det nya rekvisitet – ”härröra från 

brott eller brottslig verksamhet” – och vilken betydelse får detta för beviskravet? 

 

1.3 Metod och material 
Den gängse och, i allt väsentligt sedd som, den naturliga metoden när en juridisk fråga 

ska granskas och besvaras är den rättsdogmatiska. Det är också den som i huvudsak lärs 

ut (hamras in) under utbildningens gång och dessutom används i det praktiska rättslivet.12 

Den rättsdogmatiska metoden kan med svepande drag beskrivas som en metod för att 

tolka och fastställa gällande rätt. Med hjälp av de allmänt accepterade rättskällorna besk-

rivs och systematiseras den gällande rätten. Lösningen på det rättsliga problemet söks 

således i lagstiftning, prejudikat, förarbeten och doktrin.13 I den här uppsatsen använder 

jag mig av den rättsdogmatiska metoden för att tolka gällande rätt beträffande pen-

ningvättsbrottslagens nya rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet”.  

 

Gränserna för vad en rättsvetare kan göra inom den rättsdogmatiska metoden är doktrinen 

inte helt enig om. För denna framställnings vidkommande redogörs för tre, enligt min 

mening, intressanta åsikter som påverkat metodvalet. 

 

Sandgren menar att om man begagnar sig av den rättsanalytiska modellen ger det en, i 

viss mån, andra möjligheter för analys än den strikt dogmatiska. Den rättsanalytiska me-

toden begränsar sig inte enbart till att fastställa vad som gäller utan vidgar perspektivet 

på rätten och kan besvara andra frågor så som, ”vad bör och kan gälla?” och ”hur är 

tolkningen av rätten förenlig med grundläggande värderingar om rättssäkerhet [effektivi-

tet]?”.14 Beträffande invändningen om att sådana frågor kan avhandlas inom ramen för 

den rättsdogmatiska metoden vädjar Sandgrens om vikten av metodisk klarhet. Han anför 

                                                
12 Sandgren, Rättsanalytisk metod s. 723 och Kleineman, Rättsdogmatisk metod s. 25. 
13 Kleineman, Rättsdogmatisk metod s. 21. 
14 Sandgren, Rättsanalytisk metod s. 724 f. 
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att den rättsdogmatiska metodens huvudsyfte är, likt det praktiska rättslivet, att tolka och 

fastställa gällande rätt utifrån de rättskällor som finns utan att därmed värdera rätten.15  

 

Jareborg å andra sidan mejslar fram en mer specificerad rättsdogmatik som han helt enkelt 

kallar ”straffrättsdogmatik”.16 Han menar att det för straffrättsvetenskapen finns en när-

mare preciserad roll att ”tjäna som en brygga mellan lagstiftning och rättstillämpning”. 

Han framhåller visserligen att lagstiftningen är dogmatikerns – likt domarens – utgångs-

punkt men att tillvägagångssätten skiljer sig åt. Han uttalar vidare att det får anses åligga 

dogmatikern att inte bara fastställa gällande rätt, utan också kritiskt granska densamma.17 

I arbetet med att konstruera straffrättssystemet – fastställa gällande straffrätt – är det, 

menar Jareborg, ofrånkomligt att konfronteras med de punkter där systemet inte går ihop 

och lösningar kolliderar. Han menar att denna konstruktiva metod ger ett bra underlag för 

att också utvärdera en reglering. Av denna anledning menar han att det är naturligt att 

straffrättsdogmatiken kombineras med straffrättspolitiska inslag då den annars riskerar 

att bli torftig.18Liknande tankegångar förespråkas av Agell som menar att argumentation 

de lege lata visserligen är bunden av traditionella rättskällor. Däremot bör det inte stoppa 

en diskussion som förs de lege ferenda eller de sententia ferenda – rekommendationer om 

nya eller ändrade principer för rättstillämpningen – som kan tänkas ske med friare argu-

mentation.19 

 

Mot bakgrund av de metodfrågor som jag nu redogjort för ovan anser jag att det är mer 

intressant att ställa sig frågan varför det är på ett visst sätt och därigenom identifiera de 

relevanta argument som bär upp reglerna.20 För att alltigenom besvara uppsatsens syfte 

och frågeställningarna anser jag det därför nödvändigt att inte ”stanna” vid den strikt 

rättsdogmatiska metoden. Den av Sandgren förfäktade rättsanalytiska metoden gör en 

metodologisk poäng av att göra just detta, det vill säga inte stanna vid den strikt rättsdog-

matiska. Även inom straffrättsdogmatiken ges dock möjlighet att utvärdera en reglering 

– om än inom vad Jareborg kallar att konstruera straffrättssystemet – på ett friare sätt. 

Dessvärre saknas det utrymme inom ramen för den här uppsatsen att djupare gå in på 

                                                
15 Sandgren, Rättsanalytisk metod s. 729.  
16 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 19 f. och Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 19. Jfr även Lernestedt, 
Kriminalisering s. 17 ff. som presenterar några olika uppfattningar men inledningsvis konstaterar att det 
inom straffrättsdoktrinen bör råda konsensus om att dess verksamhet i någon mening är rättsskapande.  
17 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 19 f. Uppfattningen om skyldigheten (eller ens rätten) för dogmatikern 
att kritiskt granska gällande rätt varierar dock enligt Lernestedt, Kriminalisering s 17.  
18 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 19.  
19 Agell, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen s. 251. 
20 Sandgren, Rättsanalytisk metod s. 726. 
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dessa intressanta metodologiska spörsmål men låt mig avslutningsvis anföra följande. Jag 

anser inte att metoderna står i direkt strid med varandra, de snarare kompletterar varandra. 

Av denna anledning ansluter jag mig till både Jareborg och Sandgrens metoder i denna 

uppsats. Utan någon fastställd gällande rätt finns ingen rätt att analysera. Detta tycks alla 

de tre ovan vara ense om.21  

 

Uppsatsen behandlar i huvudsak PTBL men närmare dess 3 § om straffansvar och speci-

fikt rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet”. Då lagen är relativt ny finns 

varken någon omfattande prejudikatbildning eller doktrin som specifikt tar sikte på den 

nya lagstiftningen. Noterbart är att den litteratur som berör penningtvättsbrottet är förfat-

tad av utredaren i 2010 års penningtvättsutredning.22 Utredningens förslag har i allt vä-

sentligt sedan genomförts i propositionen.23 Numera justitierådet Asp får därmed anses 

vara en auktoritet på området. Med det sagt är förarbetena till PTBL av avgörande bety-

delse för gällande rättsläge i stort och för den här uppsatsen i synnerhet.24 Av betydelse 

är även äldre förarbeten och avgöranden angående penninghäleri, särskilt för möjligheten 

att ta ställning till förändringen av gällande rätt. Även äldre doktrin används i uppsatsen 

för att få en bredare förståelse för penningtvätt i stort.  

 

Beträffande material som rör sig utanför den traditionella rättskälleläran märks särskilt 

promemorior och rapporter från andra myndigheter. Även vissa underrättsavgöranden an-

vänds för att illustrera hur tillämpning av rekvisitet kan ske och har skett inom ramen för 

den dömande verksamheten. Poängteras bör att eventuella slutsatser för fastställande av 

gällande rätt med enbart underrättsavgöranden som grund dras med stor försiktighet. Stu-

dium av andra myndighetspublikationer och underrättsavgöranden kan dock fördjupa 

analysen inom ramen för den rättsanalytiska metoden vilket jag hoppas att de bidrar med 

även i den här uppsatsen.25  

 

 

                                                
21 Se Sandgren, Rättsanalytisk metod s. 729 och det resonemang som där anförs. 
22 SOU 2012:12 Penningtvätt – Kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud. Se även Asp m.fl. 
Brotten mot allmänheten och staten samt lagkommentaren på Karnov. Värt att notera är att Zeteo i nuläget 
saknar lagkommentar.  
23 Prop. 2013/14:121.  
24 Jfr även Asps egna reflektioner kring förarbetenas betydelse på området i lagkommentaren på Karnov 
under rubriken Källmaterial. 
25 Jfr Sandgren, Rättanalytiskt metod s. 724. 
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1.4 Avgränsning och disposition 
Penningtvätt är inte bara ett stort samhällsproblem utan också ett inom ramen för en exa-

mensuppsats ett alltför omfattande ämne, varför vissa avgränsningar måste göras. Fokus 

för den här uppsatsen ligger som nämnts på den straffrättsliga regleringen PTBL varför 

den administrativa regleringen PTL endast kommer beröras då det kan vara av värde för 

förståelsen av, och/eller förhållandet till, PTBL. Inom ramen för uppsatsens syfte behand-

las specifikt reglerna om straffansvar i PTBL 3 §. Därtill ägnas särskild uppmärksamhet 

till rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” i nämnda paragraf. Detta rek-

visit utgör således uppsatsens huvudfokus. 

 

Kapitel 2 berör penningtvätt som fenomen och de därtill huvudsakliga karaktärsdragen. 

Vidare redogörs för de åtgärder som företagits och företar för att bekämpa förekomsten 

av penningtvätt. I den delen ges den straffrättsliga regleringen störst utrymme. I kapitel 2 

redogörs för penningtvättsbrottslagen utformning i stort. Särskilt fokus ägnas straffansva-

rets utformning med genomgång av i huvudsak två av de tre grundläggande förutsättning-

arna för ansvar; penningtvättssyfte och penningtvättsåtgärder. Därefter, i kapitel 3, utreds 

mer djupgående den sista förutsättningen för ansvar – rekvisitet ”härrör från brott eller 

brottslig verksamhet”. Uppsatsen avslutas med kapitel 4, där tolkningen av rekvisitet 

”brottslig verksamhet” närmare diskuteras.  

 

2 Penningtvätt – att tvätta svarta pengar vita 
2.1 Bakgrund och grundläggande drag 

“Now, you know you need to launder your money, right? Do you un-

derstand the basics of it, placement, layering, integration?” – Saul 

Goodman 

Att råna en bank kan vara lönsamt. Likaså kan narkotikaförsäljning inbringa stora sum-

mor pengar. Även att begagna sig av så kallad svart arbetskraft och därigenom undvika 

att betala skatt kan dra ned ett företags kostnader. Möjligheten att tjäna pengar är – menar 

regeringen – den huvudsakliga drivkraften bakom såväl organiserad brottslighet som eko-

nomisk brottslighet.26 Utan att närmare undersöka statistik beträffande gärningspersoners 

bevekelsegrunder för att begå brott genom vilket de kan berika sig själva på något sätt är 

                                                
26 Prop. 2013/14:121 s. 42.  
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det ändå lätt att hålla med i antagandet. Att möjligheten att tjäna pengar åtminstone är en 

av anledningarna för de allra flesta att begå brott får anses självklart i sammanhanget. 

Denna anledning kanske i synnerhet är närvarande inom de i propositionen utpekade 

grupperna; organiserad brottslighet och ekonomisk brottslighet.27  

 

Det kan sägas att själva syftet med penningtvätt är att försvåra tillgångarnas koppling till 

det så kallade förbrottet. För att fullt ut kunna använda brottsvinsterna måste de oftast 

kunna omsättas, återinvesteras och redovisas inom den legala ekonomin. För att möjlig-

göra detta krävs det att tillgångarnas koppling till förbrottet maskeras. Man talar om be-

hovet av att tvätta svarta pengar vita genom att företa olika transaktioner för att dölja dess 

brottsliga ursprung.28 Det beskrivna förfarandet kan, och brukar, beskrivas som penning-

tvätt.29 Trots begreppets omfattande användning saknas emellertid en allmänt vedertagen 

definition av penningtvätt.30  

 

I penningtvättslagen finns dock en definition av penningtvätt. Definitionen anpassades 

för att stämma bättre överens med den straffrättsliga regleringen i PTBL samt tydligare 

genomföra artiklarna 1.3 och 1.4 i det fjärde penningtvättsdirektivet.31 I den svenska pen-

ningtvättslagen (1 kap. 6 §) definieras penningtvätt enligt följande. 
 
”Med penningtvätt avses i denna lag åtgärder med avseende på pengar eller 
annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som 

1. kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet, 
2. kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen el-

ler dess värde, 
3. kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, 

eller 
4. innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egen-

domen. 
Vid tillämpning av denna lag ska med penningtvätt jämställas åtgärder med 
egendom som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller 
någon annan genom en framtida brottslig handling.” 

 

                                                
27 Prop. 2013/14:121 s. 42. 
28 Prop. 2013/14:121 s. 42. 
29 Se bl.a. prop. 2013/14:121 s. 20, BRÅ 2015 s. 14, BRÅ 2011:4 s.23, Holmquist, Brotten i näringsverk-
samhet s. 176, Grahn m.fl., Åtgärder mot penningtvätt m.m. s. 21 samt SOU 2012:12 s. 51.  
30 Prop. 2013/14:121 s. 20, BRÅ 2011:4 s. 21 och BRÅ 2015:22 s. 16. 
31 Prop. 2016/17:173 s. 179 ff. 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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Av regleringen framgår således att vissa kvalificerade, om än vitt benämnda i p. 1–4, 

åtgärder med pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet 

är penningtvätt. Kopplingen mellan pengarna och det så kallade förbrottet diskuteras mer 

utförligt i avsnitt 3.5. För att förstå vad penningtvätt är måste vi först stanna vid att lite 

närmare utreda vilka typer av åtgärder som vanligtvis är att betrakta som penningtvätt.  

 

Inledningsvis ska det påpekas att de ursprungliga brotten som de facto genererar pengarna 

eller egendomen självfallet är kriminaliserade. De penningtvättsåtgärder som ska redo-

göras för nedan handlar om efterföljande hantering av brottsvinsterna. Vidare ska fram-

hållas att BRÅ i en rapport från 2015 avseende penningtvättsbrott kommit fram till att 

stora summor av de genom brott åtkomna pengarna – illegala eller svarta pengar – stannar 

kvar i vad som benämns en ”akvarieekonomi”.32 Akvariet kan förstås som den kriminella 

sektorn som dessa pengar då aldrig lämnar. Pengarna kommer därför inte i kontakt med 

någon legal sektor utan förflyttas mellan gärningspersoner i en kriminell miljö. Det kan 

handla om ”löpande kostnader i samband med den brottsliga verksamheten” eller köp av 

olagliga varor som till exempel narkotika. BRÅ menar att då dessa pengar aldrig kommer 

i kontakt med någon legal sektor träffas de inte heller av rådande penningtvättslagstift-

ning.33 

 

Enligt min mening går det dock att argumentera för att dessa pengar någon gång, så att 

säga, måste lyftas ut från akvariet och möta den legala ekonomin. En del pengar möter 

tveklöst den legala ekonomin då de används för vardaglig konsumtion. Betalning med 

kontanta medel som inte överstiger vad som är brukligt inom handeln går dock inte att 

särskilja från den övriga befolkningens konsumtionsmönster.34 Även om vardagliga 

transaktioner faktiskt kan dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet och 

därmed betraktas som penningtvätt enligt PTL är sådana transaktioner inte kriminali-

serade enligt PTBL. Detta beror på att denna typ av konsumtion saknar det penningtvätts-

syfte som krävs för att ett penningtvättsbrott enligt PTBL 3 § ska anses vara förövat.35 

Vardaglig konsumtion kan vara ett tänkbart slutmål för en del av de pengar som antingen 

är brottsvinster eller senare så att säga lyfts ut ur akvarieekonomin. De större summorna 

kan dock inte sägas bli föremål för vardagskonsumtion. Även om en del pengar snurrar 

                                                
32 BRÅ rapport 2015:22 s. 21. 
33 BRÅ rapport 2015:22 s. 164. 
34 BRÅ rapport 2015:22 s. 20. 
35 Prop. 2013/14:121 s. 57 vid diskussion om kriminalisering av penningtvätt utan penningtvättssyfte (4§) 
där det framhålls att ”sedvanliga transaktioner” fortsatt bör hållas utanför det kriminaliserade området (jfr 
även uttalanden om penninghäleri a. prop. s. 30). 
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runt i akvarieekonomin kommer alltid de större summorna, för att kunna användas fullt 

ut inom den legala ekonomin, behöva lyftas ut ur akvarieekonomin. Det bör i huvudsak 

vara dessa illegala pengar som penningtvättslagstiftningen tar sikte på. Nedan kommer 

kort redogöras för vissa typer av penningtvättsåtgärder som är kriminaliserade. 

 

Att syftet med penningtvättsåtgärder är att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig 

verksamhet och på så sätt undangömma tillgångar för myndigheter och rättsväsende har 

konstaterats ovan. Hur det närmare går till och vilka som åtgärder vidtas för att försvåra 

pengarnas tillgång till det ursprungliga brottet varierar.36 Den faktiska penningtvätten 

brukar traditionellt delas in i tre delvis överlappande faser; placering, skiktning och inte-

grering.37 Förfaringssättet brukar även ibland benämnas regelrätt penningtvätt då det spe-

cifikt tar sikte på att tvätta pengar som härrör från kriminell verksamhet och därför är 

alltigenom brottsliga. Den regelrätta penningtvätten ställs i kontrast mot vad som beskrivs 

som penningmaskering som också ryms inom lagens definition av penningtvätt. Medan 

den regelrätta penningtvätten tar sikte på att skapa en legitim förklaring till ursprunget för 

brottsligt åtkomna pengar, tar penningmaskering istället sikte på att maskera pengarnas 

mottagare. Detta förfaringssätt är vanligt när man till exempel anlitar svart arbetskraft 

som i och för sig utför en legal tjänst, men där döljandet av pengarna och undanhållandet 

av skatten är brottsligt.38  

 

Beträffande hur den regelrätta penningtvätten går till brukar de tre faserna – placering, 

skiktning, och integrering – vanligtvis beskrivas enligt följande modell. I den inledande 

fasen placeras brottsutbytet oftast i en bank eller annan finansiell institution. Genom att 

omvandla tillgångarna från kontanter till ett kontotillgodohavande tar sig de illegala peng-

arna in i det legala ekonomiska systemet. Under skiktningsfasen genomförs sedan olika 

transaktioner för att maskera pengarnas olagliga ursprung. Det kan exempelvis handla om 

olika kontoöverföringar mellan personer eller företag som gör att de ursprungliga brotts-

pengarna cirkulerar i den legala ekonomin och därmed blir svårare att spåra. Syftet med 

den sista fasen, integreringen, är att faktiskt ”omvandla” de svarta pengarna till vita, dvs. 

skapa en till synes legitim förklaring till pengarna. Detta sker på många olika typer av 

                                                
36 SOU 2012:12 s. 54. 
37 Se bl.a. prop. 2013/14:121 s. 20 f. och BRÅ rapport 2011:4 s. 23 ff. Jfr dock BRÅ 2015:22 s. 16–22 som 
försöker nyansera begreppet penningtvätt ytterligare och därför inte begagnar sig av den traditionella ter-
minologin utan istället använder vad de själva beskriver som det övergripande begreppet brottsrelaterad 
penninghantering. För en grundläggande förståelse för penningtvätt tjänar dock den traditionella indel-
ningen sitt syfte väl. 
38 Se bl.a. BRÅ 2015:22 s. 19 ff. som beskriver regelrätt penningtvätt och penningmaskering som en av 
flera underkategorier till brottsrelaterad penninghantering.  
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sätt. Ett vanligt exempel är att man växlar kontanter mot spelmarker på ett kasino. Efter 

en tids väntan växlas sedan spelmarkerna in igen mot pengar för att ge sken av att det 

handlar om spelvinster. På liknande sätt kan även banklån succesivt betalas av med svarta 

pengar och därigenom skapa en legal inkomst. När denna sista fas är slutförd är penning-

tvätten avslutad och pengarna har integrerats i det ekonomiska systemet och kan användas 

fullt lagligt.39  

 

Mot bakgrund av denna grundläggande förståelse för vad penningtvätt som fenomen är 

ska vi fortsättningsvis fokusera närmare på de åtgärder som vidtagits för att motverka och 

bekämpa penningtvätt. I huvudsak kommer de handlingar som är kriminaliserade som 

penningtvätt, det vill säga penningtvättsbrott i PTBL, att behandlas närmare. 

 

2.2 Åtgärder för att motverka penningtvätt 
Det finns ingen dagsfärsk statistik på i vilken omfattning penningtvätt förekommer.40 

Både förarbetena till PTBL och den dominerande mellanstatliga organisationen på områ-

det, FATF, hänvisar till statistik för år 2009. Statistiken är framtagen av FN-organet 

UNODC som uppskattar det totala värdet som är tillgängligt för penningtvätt till 2,7 pro-

cent av världens totala BNP – cirka 1 600 miljarder USD.41 Även om den presenterade 

statistiken endast visar på att penningtvätt var ett omfattande problem år 2009 så finns 

det anledning att anta att problemet fortsatt är omfattande.  

 

Arbetet med att bekämpa penningtvätt företas på flera olika nivåer både nationellt och 

internationellt. FATF grundades år 1989 och brukar beskrivas som världsledande på om-

rådet. Idag har FATF 37 medlemmar och Sverige har varit med sedan starten. FATF ar-

betar med att ta fram och besluta om internationella standarder för bekämpning av pen-

ningtvätt, finansiering av terrorism och massförstörelsevapen. Dessa standarder tar sig 

uttryck i 40 rekommendationer som ställer krav på medlemsländernas rättsliga system.42 

 

En annan viktig aktör på den internationella arenan är EU som har utfärdat flera direktiv 

som berör just arbetet med att bekämpa penningtvätt. Det första penningtvättsdirektivet 

                                                
39 BRÅ 2011:4 s. 24–30.  
40 Se bl.a. BRÅ 2015:22 s. 161 där slutsatsen som presenteras är att vi vet mycket lite om omfattningen av 
penningtvätt. 
41 Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking and Other Transnational Organized 
Crimes, Research Report, October 2011. Se FATF, Money Laundering samt prop. 2013/14:121 s. 21 med 
hänvisning till rapporten. 
42 Prop. 2016/17:173 s. 170 ff.  
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antogs år 1991, men det har sedan reviderats flertalet gånger och även kommit att inklu-

dera åtgärder mot finansiering av terrorism. Eftersom EU:s reglering nära följer FATF:s 

rekommendationer är kraven på medlemsländernas legala strukturer i stort desamma.43 

Sverige har genomfört de krav som penningtvättsdirektiven ställer bland annat beträf-

fande den administrativa regleringens konstruktion för att motverka penningtvätt. Sverige 

har även kriminaliserat penningtvätt och finansiering av terrorism i PTBL i enlighet med 

samma krav.44 Den svenska administrativa regleringen återfinns i huvudsak i PTL vars 

syfte är att förhindra att finansiell och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt 

och finansiering av terrorism (1 kap. 1 §). Genom att ställa höga krav på de i lagen utpe-

kade verksamhetsutövare att företa åtgärder för att förebygga penningtvätt – till exempel 

genom att göra riskbedömningar av sina kunder för att ha kontroll över vilka transaktioner 

de genomför – ska syftet uppnås.45  

 

2.3 Den straffrättsliga regleringen 

2.3.1 Tidigare lagstiftning  

Penningtvätt beivras inte bara genom administrativa regler för vissa verksamhetsutövare 

utan även genom straffansvar för vissa gärningar. Sedan år 2014 återfinns regleringen i 

PTBL. Tidigare kallades brottet penninghäleri och reglerades i BrB 9 kap. 6 a §.46 Häle-

ribrottet och numera även penningtvättsbrottet är exempel på brott som straffbelägger 

olika åtgärder som är vidtagna efter ett annat fullbordat brott. Karaktäristiskt är således 

att det finns ett så kallat förbrott. Förekomsten av ett förbrott är således en nödvändig 

förutsättning för att kunna döma till ansvar.47 Det finns anledning att kort stanna vid lik-

heten mellan penningtvättsbrottet och häleribrottet. Likheten manifesterades kanske tyd-

ligast i den tidigare regleringen om penninghäleri där straffansvar för penningtvätt, som 

nämnts, återfanns innan penningtvättsbrottslagens tillkomst. Straffansvar för penninghä-

leri enligt BrB 9 kap. 6 a § stadgades enligt följande.   

 
  

                                                
43 Prop. 2016/17:173 s. 171. I propositionen behandlas endast det fjärde penningtvättsdirektivet. För vidare 
information om genomförandet av det femte penningtvättsdirektivet också kallat 2018 års ändringsdirektiv 
till EU: s. fjärde penningtvättsdirektiv se regeringens promemoria som för närvarande är på remiss, Ge-
nomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv Fi2018/03025/B.  
44 Prop. 2016/17:173 (administrativ reglering) och prop. 2013/14:121 (straffrättslig reglering).  
45 Prop. 2016/17:173 s. 178 samt PTL i sin helhet.  
46 Det fanns även en reglering om penninghäleriförseelse i BrB 9 kap. 7 a § men den lämnas utanför denna 
framställning. 
47 Holmquist, Brotten i näringsverksamhet s. 155 och 176.  



 16 

”Den som  
1. otillbörligen främjar möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egen-

dom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom, 
eller 

2. med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkar till att bortföra, 
överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom som 
härrör från brottsligt förvärv döms för penninghäleri till fängelse i 
högst två år. 

För penninghäleri döms också den som, i annat fall än som anges i första 
stycket, otillbörligen medverkar till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta 
annan sådan åtgärd med egendom, om åtgärden är ägnad att dölja att annan 
har berikat sig genom brottslig gärning.” 

 

Kopplingen till förbrottet benämndes här som att egendom ”härrör från brottsligt för-

värv”. Samma rekvisit används även idag för så kallat vinningshäleri (BrB 9 kap. 6 § 1 

st. 2 p.) där någon annans brottsliga förvärv utnyttjas för att bereda sig själv otillbörlig 

vinning. Rekvisitet är jämfört med det som gäller för sakhäleri (BrB 9 kap. 6 § 1 st. 1 p.) 

– ”frånhänt annan genom brott” – bredare då kretsen av förbrott är vidare.48 

 

Vid införandet av penninghäleribrottet betonades att det skulle föreligga en skillnad mel-

lan det straffbara området och den administrativa regleringen i den då gällande penning-

tvättslagen. Genom att knyta de straffbara förfarandena som konstituerar penningtvätt till 

häleribrottet ville man markera att penningtvättslagens definition var bredare än den 

straffrättsliga.49 Tidigare har det nämnts att det omvända nu har skett i och med att pen-

ningtvättslagens definition har anpassats till penningtvättsbrottet utformning. Tilläggas 

ska även att penningtvättsbrottslagen inte är tänkt att innebära någon förändring av det 

straffbara området varför tidigare praxis och förarbetsuttalanden angående penninghäleri 

är fortsatt relevanta.50 

 

2.3.2 Penningtvättsbrottslagens utformning 

Penningtvättsbrottslagen kan sägas innehålla tre olika brottsbeskrivningar. I 3 § finns den 

grundläggande straffbestämmelsen om penningtvättsbrott och den kommer följaktligen 

att ges störst utrymme i denna framställning. Ansvar för grovt respektive ringa brott – 

penningtvättsförseelse – stadgas i 5 och 6 §§. I 4 och 7 §§ finns ytterligare två komplet-

terande brottsbeskrivningar som på olika sätt utvidgar ansvaret i förhållande till förbrot-

tet. 4 § utvidgar ansvaret på så sätt att det under stadgade förutsättningar inte krävs ett så 

                                                
48 Bäcklund m.fl., Kommentaren till BrB 9 kap. 6 § under rubriken p. 2 vinningshäleri. 
49 Prop. 1998/99:19 s. 27. 
50 Prop. 2013/14:121 s. 51. 
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kallat penningtvättssyfte för att straffansvar ska föreligga.51 Utvidgningen i den 7 § om 

näringspenningtvätt tar istället sikte på kopplingen till förbrottet som inte behöver före-

ligga för att bestämmelsen ska vara tillämpbar. Kriminaliseringen tar där istället sikte på 

det risktagande – som för ansvar ska vara klandervärt – som ligger i att medverka till en 

åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.52 Även om det inte inom 

ramen för den här uppsatsen finns utrymme att gå in på det närmare bör det noteras att 

ansvar även kan föreligga om egendomen är legitim vilket kan tyckas vara besynnerligt.53 

Vidare är försök, förberedelse och stämpling till penningtvättsbrott, grovt penningtvätts-

brott och näringspenningtvätt som inte är ringa kriminaliserat enligt 8 §. PTBL innehåller 

även bestämmelser om förverkande (9–10 §§) och beslag (12–13 §§), vilka jag inte kom-

mer att beröra vidare.  

 

2.3.3 Straffansvar enligt 3 § 

 

”För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar 
eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till 
att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller 
dess värde, den som 
1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd 
med egendomen, eller 
2. tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en 
skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som 
utfors för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åt-
gärd.” 

 

Ansvar enligt bestämmelsen föreligger när tre olika förutsättningar tillsammans är upp-

fyllda. Inledningsvis måste gärningen vidtas i så kallat penningtvättssyfte. Vidare måste 

åtgärden vara av ett visst slag. Slutligen krävs det att åtgärden avser egendom som härrör 

från brott eller brottslig verksamhet. När dessa tre rekvisit är uppfyllda föreligger således 

straffansvar för penningtvättsbrott. Nedan behandlas inledningsvis de två första rekvisi-

ten översiktligt. Det sistnämnda rekvisitet avseende kopplingen till förbrottet redogörs för 

mer ingående i ett eget kapitel. 

 

Till att börja med ska som nyss nämnt gärningen vidtas i penningtvättssyfte. Detta utläses 

från att åtgärden ska syfta till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott 

eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig 

                                                
51 Prop. 2013/14:121 s. 112 och Asp m.fl., Brotten mot allmänheten och staten s. 80. 
52 Asp m.fl., Brotten mot allmänheten och staten s. 84. 
53 Se prop. 2013/14:121 s. 58–62 och 114–116 för vidare läsning om motiven.  
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egendomen eller dess värde. Gärningen måste således företas med denna särskilda avsikt 

varför det är fråga om ett överskjutande uppsåt. Penningtvättssyftet är kopplat till gär-

ningen och inte till gärningspersonen. Det innebär att gärningspersonen inte nödvändigt-

vis själv måste ha ett penningtvättssyfte med den företagna åtgärden. Det räcker att någon 

annan medverkande har ett sådant syfte och gärningspersonen har uppsåt i relation till 

detta. Förarbetena pekar ut ett i mina ögon tydligt exempel på en sådan situation där nå-

gon (A) har utfört ett brott som medfört att hen har berikat sig. A ber därefter B (som blir 

gärningsperson i vårt exempel) att ta emot en summa pengar på sitt bankkonto. Genom 

att ta emot pengarna utför B en penningtvättsåtgärd och gör sig därmed skyldig till pen-

ningtvättsbrott, även om B:s enda syfte med åtgärden istället kan ha varit att få ersättning 

för sitt handlande. Förutsättningen för att döma B till ansvar är dock att hen har uppsåt 

till att A har ett penningtvättssyfte avseende B:s åtgärd.54 Vidare ska tilläggas att till skill-

nad från regleringen om penninghäleri är även självtvätt – tvätt av egna brottsvinster – 

kriminaliserad genom införandet av ”någon” istället för tidigare ”annan” i lagtexten.55  

 

Det kriminaliserade området avgränsas vidare genom kravet på att gärningspersonen har 

utfört en penningtvättsåtgärd. Sådana åtgärder beskrivs i bestämmelsens två punkter. Den 

första punkten tar sikte på åtgärder vari någon överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller 

vidtar annan sådan åtgärd med egendomen medan den andra punkten omfattar fall då 

någon tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en skenbar handling som kan ge en sken-

bar förklaring till innehavet av egendomen eller deltar i transaktioner som utförs för skens 

skull eller uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd. 

 

Det handlar således om att gärningspersonen antingen förfogat över egendomen på visst 

sätt (p. 1) eller vidtagit åtgärder som typiskt sett innebär att egendomens ursprung eller 

ägarförhållandena blir svåra att klarlägga (p. 2). De i punkterna angivna åtgärderna är inte 

menade som en uttömmande lista för det straffbara området, utan är tänkta att fungera 

normerande och exemplifierande. Åtgärderna som anges är, enligt förarbetena, menade 

att indikera att åtgärden i sig måste vara av en viss kvalitet genom att den har eller typiskt 

sett har betydelse för möjligheterna att dölja egendomens ursprung eller att tillgodogöra 

sig egendomen eller dess värde.56  

 

                                                
54 Prop. 2013/14:121 s. 50 och 108 f.  
55 Prop. 2013/14:121 s. 55 och 108. 
56 Prop. 2013/14:121 s. 110. 



 19 

Åtgärder enligt den första punkten avser någon slags befattning med egendomen. Det kan 

handla om rent fysisk befattning med egendomen, så som att man faktiskt förvarar den, 

men det kan även innefatta en indirekt befattning med egendomen som i exemplet ovan 

där B tog emot pengar på ett bankkonto.57 Även underlåtenhet att befatta sig med egen-

domen kan övergå i ett godtagande av förvaring.58 Ett förvärv i bestämmelsens mening 

anses fullbordat redan när ett avtal om köp har ingåtts, vilket innebär att en faktisk besitt-

ningsövergång inte krävs.59 Rekvisitet ”vidtar annan sådan åtgärd” måste för att kunna 

tillämpas innefatta någon form av aktivt handlande från gärningspersonens sida, exem-

pelvis att ge någon uppgifter om sitt kontonummer och därigenom ställa ett bankkonto 

till dennes förfogande.60 

 

Andra punkten tar sikte på olika åtgärder som inte innebär någon befattning med den 

egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Istället beskrivs olika förfaran-

den som syftar till att legitimera innehavet av egendomen eller på annat sätt bidra till att 

dölja dess ursprung. Förarbetena nämner många olika exempel på förfaranden med olika 

typer av dokument, inte begränsat till fysiska, som träffas av den andra punkten. Till ex-

empel nämns upprättande av ett falskt skuldebrev som kan tänkas användas för att visa 

på att en tillgångsökning beror på att personen lånat pengar och inte på grund av att de 

härrör från brott eller brottslig verksamhet.61 

 

För straffansvar förutsätts slutligen att pengarna eller egendomen som är föremål för den 

vidtagna åtgärden ska ”härröra från brott eller brottslig verksamhet”. Detta rekvisit är som 

bekant huvudfokus för denna uppsats varför förutsättningarna för straffansvar behandlas 

mer ingående i nästa kapitel.   

                                                
57 Prop. 2013/14:121 s. 110.  
58 Prop. 2013/14:121 med hänvisning till NJA 2003 s. 254 där gärningspersonen efter en tid fått vetskap 
om att de pengar som hon förvarade härrörde från narkotikabrottslighet men när hon erhållit denna vetskap 
inte vidtagit några åtgärder för att avbryta förvaringen. Frågan i HD gällde om hon skulle dömas även för 
narkotikabrott. Hon dömdes inte för det utan endast för grovt penninghäleri då hennes underlåtenhet över-
gick till ett godtagande av förvaring. 
59 Prop. 2013/14:121 s. 110. 
60 Prop. 2013/14:121 s. 110. 
61 Prop. 2013/14:121 s. 111. 
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3 Kopplingen till förbrottet 
3.1 Inledande anmärkningar 
Att egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet är som bekant en förutsättning 

för att straffansvar för penningtvättsbrott ska aktualiseras. Denna förutsättning går i sig 

att bryta ned i flera delar. Inledningsvis kan man tolka orden ”härrör”, ”brott” och ”brotts-

lig verksamhet” för sig. Ordet härrör indikerar att det finns en koppling till något, i detta 

fall ett förbrott eller förbrottslighet.  Man kan därför närmare undersöka kopplingen till 

förbrottet genom att titta på de alternativa rekvisiten ”härrör från brott” och ”härrör från 

brottslig verksamhet”, där det för straffansvar krävs att någon av de är tillämplig.  

 

För att en åtgärd ska vara straffbar som penningtvätt krävs att de pengar eller annan egen-

dom som det tas befattning med har koppling till ett brott eller brottslig verksamhet. Om 

något förbrott inte kan konstateras går det därför inte att döma för penningtvättsbrott, 

varför det är att betrakta som en nödvändig förutsättning för att ett penningtvättsbrott ska 

anses vara förövat. 62  Då själva syftet med penningtvätt är att försvåra kopplingen till det 

ursprungliga förbrottet uppstår frågan om vad som de facto är ett förbrott samt hur den 

kopplingen ska göras. Förbrott definieras numera i PTBL enligt den vidare termen ”brott 

eller brottslig verksamhet”. Det kan alltså sägas att det måste vara fastslaget – men hur 

konkretiserat det måste vara diskuteras senare i uppsatsen – att pengarna eller egendomen 

har en koppling till ett förbrott. En kriminalisering som baseras på åtgärder som företas 

efter att ett fullbordat brott kommer alltid ha en omistlig koppling till det ursprungliga 

brottet även om den efterföljande hanteringen av brottsvinsten är kriminaliserad som en 

egen gärning. På grund av dess täta – och nödvändiga – samband med förbrottet är det 

önskvärt att lagen tydliggör när en koppling föreligger och således är straffbar.  

 

3.2 ”Härrör” 
Något kort ska sägas om begreppet härrör utan att närmare gå in på kopplingen till för-

brottet. Ordets lexikaliska betydelse är att ”ha sitt ursprung i något”63, varför det generellt 

sett blir svårt att lyfta ut begreppet helt ur sin kontext då det – så att säga skapar – en 

kontext i sig. Inom ramen för hur ”härrör” används i PTBL finns två betydelser som kan 

sägas följa av varandra. Det går dels att tala om att egendom ”härrör” från brott, där fokus 

mer kan sägas ligga vid egendomens egenskaper, och dels om att egendom ”härrör från 

                                                
62 Undantag görs dock för näringspenningtvätt i PTBL 7 §.  
63 Härröra, SAOL. 
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brott eller brottslig verksamhet”, vilket mer kan sägas fokusera på egendomens koppling 

till förbrottet. Den senare betydelsen behandlas nedan i avsnitt 3.5. Beträffande den första 

betydelsen ska följande anföras. Ordet härrör användes även i bestämmelsen om penning-

häleri i tidigare BrB 9 kap. 6a § och dessförinnan häleribestämmelsen tidigare lydelse i 

BrB 9 kap. 6 § (SFS 1991:451). I de tidigare bestämmelserna handlade det om att egen-

dom skulle ”härröra från brottsligt förvärv”. Sedan detta rekvisit infördes har den, tidigare 

identifierade första betydelsen, haft en speciell innebörd. Att egendom ”härrör” från brott 

eller brottslig verksamhet – tidigare brottsligt förvärv – innebär att det inte endast är det 

konkreta brottsutbytet som kan vara föremål för brott. Även egendom som trätt istället 

för det konkreta brottsutbytet omfattas. Likaså den förmögenhetsökning som uppstått ge-

nom ett skattebrott eller annat undandragande brott. Det krävs således att egendomen kan 

härledes till brott eller brottslig verksamhet. Denna uppfattning framgår av samtliga för-

arbeten.64 

 

3.3 ”Brott” 
Vilka förutsättningar som gäller för att ”brott” ska vara för handen enligt 3 och 4 §§ i 

PTBL ges en legaldefinition i 2 §. Med ”brott” avses således (1) gärning som utgör brott 

enligt svensk lag eller (2) gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar 

brott enligt svensk lag. För att en gärning ska utgöra brott enligt svensk lag som avses i 

(1) krävs att alla brottsförutsättningar är uppfyllda. Med detta förstås således att det för-

utom att gärningen är brottsbeskrivningsenlig (straffbelagd) även att den inte är rättfärdi-

gad, att den begås uppsåtligen (eller av oaktsamhet om det är kriminaliserat) och slutligen 

att gärningspersonen inte är ursäktad.65 Det spelar dock ingen roll om brottet är preskri-

berat eller om andra förutsättningar för att gärningen faktiskt ska kunna straffas är upp-

fyllda.66 Mot bakgrund bland annat av den så kallade all crimes approach samt Sveriges 

internationella åtaganden infördes i legaldefinitionen av brott enligt PTBL att brott även 

ska förstås gärningar som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar brott enligt 

svensk lag (PTBL 2 § p. 2).67 

 

                                                
64 Prop. 1990/91:127 s. 51 (Häleri), prop. 1998/99:19 s. 27 (Penninghäleri) samt prop. 2013/14:121 s. 48 
(109) (PTBL). 
65 Asp m.fl., Brotten mot allmänheten och staten s. 78. Se även Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 59.  
66 SOU 2012:12 s. 456. 
67 Prop. 2013/14:121 s. 46 f. All crimes approach innebär att alla brott kan utgöra förbrott till penningtvätt. 
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Förbrotten begränsas av vilken brottstyp det handlar om då alla brott inte är sådana att de 

ger upphov till något utbyte som sedan kan bli föremål för penningtvättsåtgärder.68 Alla 

brottstyper som kan ge upphov till ekonomisk vinning genom ett brottsligt förvärv eller 

ett berikande kan dock vara giltiga förbrott till straffbar penningtvätt.69 BRÅ identifierar 

i sin rapport från år 2015 vad de anser vara de huvudsakliga förbrotten som kan generera 

vinster och kan bli föremål för penningtvätt. Särskilt utpekas olika brottstyper inom ra-

men för organiserad och ekonomisk brottslighet då det handlar vinningsbrottslighet som 

äger rum löpande och oftast med flera inblandade aktörer, exempelvis narkotikabrott och 

skattebrott.70  

 

Vidare kan även betalning som någon fått för att utföra brott vara föremål för penning-

tvätt.71 Detta förhållande anses gälla även beträffande rekvisitet ”brottsligt förvärv” som 

förekom i bestämmelsen om penninghäleri och alltjämt förekommer beträffande vin-

ningshäleri (BrB 9 kap. 6 § 1 st. 2 p.).72 I NJA 2005 s. 833 uttalade HD att ”vederlag för 

brottet osant intygande anses som ett brottsligt förvärv vid tillämpningen av bestämmel-

sen om penninghäleri”. Denna slutsats drogs med hänvisning till att det den rådande upp-

fattningen i doktrin var att vederlag för brott även omfattas av rekvisitet.73 Förutom hän-

visningen till åsikterna i doktrin slår HD inte fast vilka andra brott som kan vara relevanta 

vid en liknande situation.74 Denna fråga får nog eventuellt anses överspelad med hänsyn 

dels till förarbetenas tydliga uttalande i frågan, och dels till det faktum att det inte längre 

behöver röra sig om något brottsligt förvärv. 

 

Till skillnad från den tidigare regleringen om penninghäleri – där krav på ett brottsligt 

förvärv fanns – omfattas även skatte-, tull- och andra undandragandebrott, som innebär 

ett berikande för gärningspersonen.75 I dessa så kallade berikandefall består den brottsliga 

gärningen i att gärningspersonen får behålla större delen av sin förmögenhet än vad hen 

borde få. 2010 års penningtvättsutredning tyckte till skillnad från regeringen att det för 

att omfatta dessa fall krävdes en särreglering med hänsyn till att det fanns en svårighet i 

                                                
68 Prop. 2013/14:121 s. 45. 
69 Prop. 2013/14:121 s. 45. 
70 BRÅ 2015:22 s. 28 f. För fullständig lista för de i rapporten undersökta brotten se rapportens bilaga 1.   
71 Prop. 2013/14:121 s. 45. 
72 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 285. 
73 Se NJA 2005 s. 833 (s. 841) där hänvisning görs till ”Jareborg, Brotten II, 2 uppl., 1986, s. 258, Holmqvist 
m.fl., a.a., s. 9:79 f., och Elwin, Häleribrottet, 1969, s. 234 ff.; jfr SOU 1983:50 s. 302 f. och Berg m.fl., 
Brottsbalken, En kommentar, kap. 25–38, s. 36:20”.  
74 NJA 2005 s. 833. 
75 Prop. 2013/14:121 s. 53 f.  
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att härleda en viss del av gärningspersonens förmögenhet till brottet ifråga.76 Regeringens 

ståndpunkt att någon särreglering inte krävdes förklarades på följande sätt. Vinsten av 

berikandet utgör, även om det är sammanblandat med gärningspersonens övriga förmö-

genhet, ett uppskattningsbart värde som kan bli föremål för penningtvätt, ianspråktagen 

genom skattetillägg eller föremål för utvidgat förverkande. Att pengarna i berikandefallen 

är sammanblandade skiljer sig inte på ett avgörande sätt från andra situationer då brotts-

utbytet – eller dess eventuella substitut – sammanblandats med annan egendom som till-

hör gärningspersoner, till exempel på ett bankkonto.77 Vidare hänvisade regeringen till 

NJA 2010 s. 374 som behandlade ett fall av så kallat utvidgat förverkande (BrB 36 kap. 

1 b §). I fallet var frågan om inkomster, i den mån dessa motsvarades av undandragna 

skatter (skattebrott), kunde anges utgöra ”utbyte av brott” och därmed förverkas enligt 

bestämmelsen. HD uttalade inledningsvis att skattebrottslighet kan utgöra sådan brottslig 

verksamhet som omfattas av bestämmelsen om utvidgat förverkande. Vidare redogjordes 

för syftet med utvidgat förverkande samt erinrades om de internationella åtaganden be-

stämmelsen vilar på. Mot bakgrund av detta fann HD att begreppet ”utgör utbyte” ska 

tolkas synonymt med begreppet ”härrör från”. Värt att notera är att HD i fallet inte synes 

göra någon större åtskillnad på ”brott” och ”brottslig verksamhet”. Mot bakgrund av 

nämnda rättsfall samt hur andra fall av sammanblandad brottslig och legal egendom han-

teras menade regeringen att berikandefallen ska omfattas av rekvisitet ”härrör från brott 

eller brottslig verksamhet”.78  

 

3.4 ”Brottslig verksamhet” 

3.4.1 Tidigare diskussion 

Vad gäller straffansvar enligt PTBL är den stora nyheten införandet av det omdiskuterade 

begreppet ”brottslig verksamhet”. Till att börja med kan konstateras att det till skillnad 

från brott saknas någon legaldefinition av ”brottslig verksamhet” i PTBL. Termen i sig är 

dock inte helt ny. Brottslig verksamhet förekommer som begrepp i annan lagstiftning, till 

exempel i de ovan nämnda reglerna om utvidgat förverkande i BrB 36 kap. 1 b §.79 Det 

är dock första gången begreppet används som ett rekvisit i en bestämmelse om 

                                                
76 SOU 2012:12 s. 118. 
77 Prop. 2013/14:121 s. 53 f. 
78 Prop. 2013/14: 121 s. 53 f. 
79 1 st. lyder: ”Döms någon för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller mer och har 
brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, ska även i annat fall än som avses i 1 § egendom förklaras 
förverkad, om det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så 
inte är fallet”. 
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straffansvar varför det är särskilt viktigt att veta vad som egentligen menas med ”brottslig 

verksamhet”.80  

 

Redan vid införandet av bestämmelsen om penninghäleri var (den äldre) Penningtvätts-

utredningen81 av uppfattningen att rekvisitet borde införas.82 Utredningen förde resone-

manget att penningtvätt normalt inte är knuten till enskilda brott. Istället har penningtvätt 

”karaktären av en pågående verksamhet, som är oberoende av när de enskilda brotten 

utförs och vilken karaktär och omfattning dessa har”.83 Utredningen uttalade vidare att 

även om pengar som är föremål för penningtvätt ”kan komma från enskilda brott torde 

det vara vanligare att de inte är frukterna av några konkret urskiljbara brott utan snarare 

av en viss brottslig verksamhet”.84 I den föreslagna författningskommentaren utvecklar 

utredningen definitionen av denna brottsliga verksamhet något genom att framhålla att 

det måste vara en verksamhet som ”bedrivs i vad som i någon mening kan betecknas som 

organiserade former”.85 Av dessa uttalanden är det svårt att dra någon definitiv slutsats 

om hur begreppet ”brottslig verksamhet” ska tolkas. Detta tyckte som bekant även den 

dåvarande regeringen som inte genomförde utredningens förslag. Betänkandet mötte hård 

kritik från flera remissinstanser, men även från en av utredningens sakkunniga.86 Sakkun-

nige, tillika dåvarande hovrättsråd, Nyström menade till exempel att begreppet brottslig 

verksamhet, så som det motiverats i betänkandet, var alldeles för vagt och vidsträckt för 

att ingå som ett rekvisit i en straffbestämmelse.87 Liknande kritik mottogs från flera re-

missinstanser som ansåg att termen brottslig verksamhet var alltför oprecis och svårtill-

lämpad.88 Regeringen instämde i kritiken och anslöt sig till de argument som anförts av 

kritikerna.89 Det var bland annat mot bakgrund av detta som regeringen ansåg att det 

saknades anledning att frångå kravet på att det skulle föreligga ett bakomliggande brott 

och därmed överge kopplingen till ett bestämt förbrott.90 En slutsats av regeringens utta-

lande blir följaktligen att motiven till bestämmelsen om penninghäleri gör tydlig skillnad 

                                                
80 Se bl.a. SOU 2012:12 s. 162 där det framkommer att ”brottslig verksamhet” vid tidpunkten inte förekom 
i någon straffbestämmelse. 
81 SOU 1997:36 Bekämpande av penningtvätt. 
82 SOU 1997:36 s. 171.  
83 SOU 1997:36 s. 171. 
84 SOU 1997:36 s. 171. 
85 SOU 1997:36 s. 190. 
86 Se prop. 1998/99:19 s. 38 f och dåvarande hovrättsrådet Nyströms särskilda yttrande i SOU 1997:36 s. 
197–202. 
87 SOU 1997:36 s. 198 
88 Prop. 1998/99:19 s. 38. Se även a. prop. s. 28 där det framgår att Domstolsverket, Malmö tingsrätt och 
Grossistförbundet svensk handel yttrat sig särskilt om begreppet ”brottslig verksamhet”.   
89 Prop. 1998/99:19 s. 29. 
90 Prop. 1998/99:19 s. 39.  
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på ”brott” och ”brottslig verksamhet”. Enligt min mening synes de mena att den senare 

termen, åtminstone så som den beskrivits i betänkandet, inte ställde upp ett krav på att det 

skulle föreligga ett bakomliggande brott.   

 

Som tidigare konstaterats är tidigare förarbetsuttalanden alltjämt relevanta för förståelsen 

av penningtvättsbrottet. Frågan kan emellertid ställas vilka generella slutsatser det går att 

dra om rekvisitet ”brottslig verksamhet” från äldre förarbetsuttalanden som inte tillstyrkte 

användningen av det. Svaret på den frågan får vi enligt min mening först vid en jämförelse 

med förarbetena till PTBL och synen på rekvisitet som framkommer där. Att de äldre 

förarbetena inte kan lämnas helt utan avseende får dock anses givet. Oavsett äldre förar-

betens rättskällevärde kan man, enligt min mening, åtminstone använda de argument som 

anförts som tolkningsdata när man ska tolka begreppet ”brottslig verksamhet” i PTBL. 

Vilken grad man kan tillmäta de äldre förarbetena måste dock i slutändan bero på i vilken 

mån de ”nya” förarbetena ger ett tydligt besked i den aktuella frågan eller inte. Med det 

sagt återkommer jag senare i denna framställning till vilken betydelse de nu redogjorda 

äldre förarbeten bör tillmätas vid tolkningen av begreppet ”brottslig verksamhet”. 

 

3.4.2 Förarbetena till PTBL 

Likt hur det i PTBL inte ges en legaldefinition av ”brottslig verksamhet” ger proposit-

ionen inte heller något tydligt besked om hur begreppet ska förstås. Uttalanden hänför sig 

i huvudsak till det mer omfattande rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” som tar 

sikte på både den brottsliga verksamheten och egendomens koppling till den. Särskilt 

allmänmotiveringen fokuserar på egendomens koppling till den brottsliga verksamheten 

som tas upp närmare i kommande avsnitt.91 Rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” 

behandlas uttryckligen i specialmotiveringen. Där anges att rekvisitet är uppfyllt även om 

det inte kan visas att några närmare angivna gärningar har ägt rum, vilket visserligen 

närmare hänför sig till hur den brottsliga gärningen ska kopplas till förbrottet. Rekvisitet 

delas sedan upp i två delar då uttalanden först görs om kravet på att verksamheten ska 

vara ”brottslig” och därefter vad ”verksamheten” i sig omfattar. Beträffande det första 

kravet om att verksamheten ska vara ”brottslig” uttalar regeringen att detta inte förutsätter 

kännedom om konkreta gärningar utan avser en viss typ av brottslighet som inte behöver 

vara närmare preciserad i fråga om omfattning eller detaljer.92 Exempelvis nämns ekono-

misk brottslighet och narkotikabrottslighet som ”brottslig verksamhet av viss typ” som 

                                                
91 Se prop. 2013/14:121 s. 46 ff. 
92 Prop. 2013/14:121 s. 109. 
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därmed träffas av rekvisitet. Det framhålls vidare att rekvisitet framför allt är tillämpligt 

i situationer där medel från flera och framför allt olika typer av brottsliga gärningar som 

inträffat över tid sammanblandats.93 

 

Beträffande rekvisitet ”verksamhet” uttalar regeringen att det inte finns något krav på att 

”verksamheten” ska bestå av flera brott under en någorlunda sammanhängande tidspe-

riod, även om det antyds att det bör vara huvudregeln.94 I kontrast till detta ställs nämligen 

att denna typ av brottsliga ”verksamhet” även innefattar ”enstaka brott inom ramen för 

en verksamhet som bedrivs i mer eller mindre organiserade former”.95 Detta exemplifie-

ras med ”den brottslighet som förekommer inom vissa s.k. mc-klubbar och andra krimi-

nella nätverk”.96 Någon närmare precisering av vad denna brottslighet består i, eller åt-

minstone typiskt sett består i, ges inte. Det synes dock ligga väl i linje med regeringens 

övergripande målsättning med införandet av PTBL – att bekämpa organiserad brottslig-

het.97 

 

I betänkandet Kriminaliseringen av penningtvätt98 görs däremot en mera djupgående re-

dogörelse för rekvisitet ”brottslig verksamhet”. Förutom att föreslå att kopplingen till för-

brottet ska breddas genom införandet av kravet på att egendomen ska härröra från brott 

eller brottslig verksamhet ägnas ett eget avsnitt åt att närmare gå in på just begreppet 

”brottslig verksamhet”.99 Utredningens menar att det för att styrka brottslig verksamhet 

inte ska vara nödvändigt att ange några konkreta gärningar. Vidare uttalas att även om 

det inte föreligger ett krav på att ange några konkreta gärningar ”bör det normalt krävas 

att man vet något om vilken typ av brottslighet som verksamheten bestått i”.100 Däremot 

behöver inte några närmare detaljer eller uppgifter om verksamhetens omfattning läm-

nas.101 

 

Utredningen kommer fram till sitt förslag genom att nästan uteslutande luta sig mot utta-

landen om rekvisitet ”brottslig verksamhet” som gjordes i förarbetena till lagstiftningen 

                                                
93 Prop. 2013/14:121 s. 109. 
94 Prop. 2013/14:121 s. 109. 
95 Prop. 2013/14:121 s. 109.  
96 Prop. 2013/14:121 s. 109. 
97 Jfr prop. 2013/14:121 s. 49. 
98 SOU 2012:12. 
99 SOU 2012:12 s. 164–170. 
100 SOU 2012:12 s. 168. 
101 SOU 2012:12 s. 168.  
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om utvidgat förverkande (BrB 36 kap. 1 b §).102 Den departementspromemoria103 som 

låg till grund för regleringen samt  propositionen104 refereras och i vissa fall citeras i 

längre stycken. Promemorians slutsats om vad som var ”gemensamt för den dittillsva-

rande användningen ’brottslig verksamhet’” presenteras inledningsvis i kapitlet och sig-

nalerar hur man tar avstamp i, och ansluter sig till, dessa uttalanden.105 Detta förtydligas 

vidare genom att uttala att promemorians identifierade gemensamma kriterier för hur 

brottslig verksamhet ska förstås även bör gälla vid bedömningen av om rekvisitet är upp-

fyllt enligt straffbestämmelsen om penningtvättsbrott.106 Dessa gemensamma kriterier för 

”brottslig verksamhet” är att begreppet: 

• inte förutsätter kännedom om konkreta gärningar  

• avser en viss typ av brottslighet, men denna behöver inte vara närmare specifice-

rad i fråga om omfattning eller detaljer  

• förutsätter brott av någon betydelse.107 

 

Nämnda kriterier speglar utredningens förslag i stort. Utredningen behandlar dock det 

sista kriteriet i löptext och uttrycker att det normalt också bör krävas att det är fråga om 

brott av någon betydelse.108 Noteras bör att propositionen även uttalade att förarbetena 

till utvidgat förverkande, inklusive att brottslig verksamhet förutsätter brott av någon be-

tydelse, ”bör kunna tjäna som vägledning även vid bedömningen av om det rör sig om 

brottslig verksamhet i den mening som avses i straffbestämmelsen om penningtvätts-

brott”.109 I övrigt tar utredningen, trots sin längre redogörelse, inte upp något avseende 

begreppet ”brottslig verksamhet” som inte berörs i propositionen och som det redogjorts 

för ovan. Vidare behandlar utredningen hur kopplingen till den brottsliga verksamheten 

ska göras och därtill närliggande frågor om vilket beviskrav som gäller. Dessa frågor 

kommer närmare behandlas i uppsatsens nästkommande avsnitt, men redan nu bör fram-

hållas att det beviskrav som gäller i PTBL inte är detsamma som gäller för reglerna om 

utvidgat förverkande.110 

                                                
102 SOU 2012:12 s. 168 ff. Se även s. 162 ff. där det redogörs för begreppets dåvarande användning som 
inte är begränsat till lagstiftningen om utvidgat förverkande. 
103 Ds. 2006:17 Utvidgat förverkande m.m. 
104 Prop. 2007/08:88 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. 
105 SOU 2012:12 s. 168. 
106 SOU 2012:12 s. 168.  
107 SOU 2012:12 s. 168. 
108 SOU 2012:12 s. 170.  
109 Prop. 2013/14:121 s. 48.  
110 Se bl.a. SOU 2012:12 s. 167 och prop. 2013/14:121 s. 103 där skillnaden mellan bestämmelserna sam-
manfattas och det fastslås att det beviskrav som gäller för PTBL är det normala i brottmål – styrkt – medan 
det gäller ett sänkt beviskrav i fråga om utvidgat förverkande – klart mera sannolikt. Detta diskuteras även 
i avsnitt 4.3.3 nedan. 
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3.4.3 Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis kan följande sägas om begreppet brottslig verksamhet i PTBL. Es-

sensen av hur begreppet ska förstås, av de som förespråkar det, verkar inte ha ändrats 

särskilt mycket över tid. Både det tidigare betänkandet från (den äldre) Penningtvättsut-

redningen samt förarbetena till PTBL betonar att ”brottslig verksamhet” inte förutsätter 

kännedom om några konkreta gärningar. Begreppet ska istället förstås som en viss typ av 

brottslighet som inte behöver vara närmare preciserad i omfattning eller detaljer. Vidare 

tycks begreppet söka att beskriva vad som får förstås som någon form av organiserad 

brottslighet, det vill säga att den brottsliga verksamheten bedrivs i mer eller mindre orga-

niserade former. Miljön i vilken brottsligheten förekommer spelar således roll. Att utifrån 

detta närmare konkretisera vad brottslig verksamhet är tycks inte helt lätt. I begreppet 

finns dock, enligt min mening, en inneboende vaghet i sig då brottslig verksamhet inte 

närmare låter sig definieras. Det ligger i ordens essens att det är ett begrepp för att besk-

riva något övergripande. ”Brottslig verksamhet” bär, så att säga, på en obestämdbarhets-

prägel som medför att rekvisitet blir väldigt öppet.111 Detta låter sig inte heller läkas av 

regeringens uttalanden om att brottsligheten inte behöver vara närmare preciserad, sna-

rare tvärtom. Något entydigt svar på vad brottslig verksamhet är står därför inte att finna. 

 

Skillnaden mellan regeringens ställningstaganden vid införandet av bestämmelsen om 

penninghäleri och införandet av penningtvättsbrottet tycks i mångt och mycket grunda 

sig på att begreppet brottslig verksamhet sedan år 2008 förekommer i reglerna om utvid-

gat förverkande i BrB 36 kap. 1 b §. Förarbetena till PTBL tar, som redogjorts för ovan, 

ett omfattande stöd av förarbetena till utvidgat förverkande för hur brottslig verksamhet 

ska förstås. Därigenom kan begreppet sägas ha blivit mer väletablerat och den kritik som 

tidigare framförts om att det är ett svårtillämpat begrepp kanske har blivit mindre rele-

vant.112 Åtminstone tycks regeringen resonera på detta sätt då brottslig verksamhet, som 

jag tolkar deras ståndpunkt, bör förstås på samma sätt som förutsättning för utvidgat för-

verkande, och i fråga om straffansvar för penningtvättsbrott. Kritik om begreppets vaghet 

och svårtillämparhet mottogs dock även från remissinstanser och lagrådet under lagstift-

ningsarbetet med PTBL.113 I korthet kan sägas att kritiken ansluter sig till den ståndpunkt 

                                                
111 Jfr remissyttrande från Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. 
112 Se prop. 2013/14:121 s. 48.  Jfr även lagrådets yttrande (bilaga 10 till a. prop. s. 246) där det framgår att 
”Enligt lagrådsremissen har uttrycket numera fått en tydligare innebörd och används i straffrättsliga sam-
manhang, även i lagtext”. 
113 Se prop. 2013/14:121 s. 46 ff. 
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som framfördes i propositionen om införande av penninghäleri.114 Även om rekvisitet 

”brottslig verksamhet” nu faktiskt finns i bestämmelsen om ansvar för penningtvättsbrott 

går det inte att helt bortse från den kritik som framförts från både remissinstanser och i 

äldre förarbeten. Särskilt med beaktande av avsaknad av tydlig praxis beträffande rekvi-

sitet måste de anförda argumenten om bland annat begreppets vaghet alltjämt anses rele-

vanta. 

 

Det faktum att utvidgat förverkande och penningtvätt utgör skilda regleringar, varav den 

ena avser straffansvar och den andra inte gör det, komplicerar enligt min mening den – 

enligt regeringen – uppmålade sömlösa övergången. Detta gör sig särskilt påmint när det 

gäller kopplingen mellan egendomen och den brottsliga verksamheten varför det behand-

las närmare i kommande avsnitt.  

 

3.5 Egendomens koppling till förbrottet  

3.5.1 Inledande anmärkningar 

Penningtvätt handlar som bekant om åtgärder med egendom som någon förfogar över till 

följd av ett tidigare brott. För att någon ska kunna dömas till ansvar för penningtvättsbrott 

måste därför åklagaren visa på en koppling mellan den påträffade egendomen och för-

brottet/förbrottsligheten.115 Åklagaren ska enligt RB 45 kap. 4 § 3 p. i stämningsansökan 

ange ”den brottsliga gärningen med uppgift om tid och plats för dess förövande och de 

övriga uppgifter som behövs för dess kännetecknade samt de bestämmelser som är till-

lämpliga”. Genom denna precisering av vilken brottslig gärning som åklagaren anklagar 

den tilltalade för att ha begått konstrueras gärningsbeskrivningen.116 Av gärningsbeskriv-

ningen framgår således åklagarens bevistema117 – de faktiska förhållanden (rättsfakta) 

som ska bevisas i målet.118 Det måste således av gärningsbeskrivningen framgå vilka 

konkreta omständigheter som motsvarar de objektiva rekvisitmomenten i det angivna 

straffstadgandet, det vill säga vilka rättsfakta som kan subsumeras under vilken rättsre-

gel.119 Åklagaren bär vidare bevisbördan i brottmål, det vill säga det ankommer på åkla-

garen att presentera tillräcklig bevisning för att kunna styrka brott.120 Beviskravet i 

                                                
114 Prop. 1998/99:19 jfr noterna 84–86 på i avsnitt 4.3.1 ovan.  
115 Prop. 2013/14:121 s. 47. 
116 Se t.ex. Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 199f.  
117 Gärningsbeskrivningen utgör i brottmål alltid det slutliga bevistemat men det kan finnas flera beviste-
man som ger uppgift om vad som ska styrkas med varje bevis. Se b.la. Ekelöf m.fl., Rättegång 4 s 15 och 
Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 206. 
118 Se bland annat Diesen, Bevisprövning i brottmål 199 f. och NJA 2015 s. 702 p. 22. 
119 Se bland annat Ekelöf m.fl., Rättegång 5 s. 177 f. 
120 Se bl.a. Ekelöf m.fl., Rättegång 4 s. 150 och Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 200. 
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brottmål brukar således vanligen uttryckas att åtalet ska vara styrkt eller att den tilltalades 

skuld måste vara ställd utom rimligt tvivel.121 För att brott ska anses förövat måste alla 

rekvisit i ett straffbud vara uppfyllda.122 Även för enskilda brottsrekvisit gäller det högt 

ställda allmänna beviskravet i brottmål.123 Således gäller det även egendomens koppling 

till brott eller brottslig verksamhet i PTBL. Det ska alltså vara styrkt att egendomen härrör 

från brott eller brottslig verksamhet.124 I vilken mån förbrottet/förbrottsligheten måste 

konkretiseras, det vill säga vad åklagaren i det enskilda fallet faktiskt måste bevisa, har 

det genom åren funnits olika uppfattningar om vilka presenteras i avsnitten nedan. 

 

3.5.2 Något om bevistema och beviskrav 

I propositionen till införandet av bestämmelsen om penninghäleri uttalade regeringen, när 

de avstyrkte betänkandets förslag om att införa brottslig verksamhet som rekvisit, att det 

skulle ”föra för långt att överge kopplingen till ett bestämt förbrott”.125 För penninghäleri 

uttrycktes kopplingen så att egendomen skulle ”härröra från brottsligt förvärv”. Mot bak-

grund av nyss nämnda uttalande i propositionen får den då rådande synen antas ha varit 

att åklagaren skulle bevisa att egendomen hade koppling till ett bestämt förbrott för att 

ansvar för penninghäleri skulle aktualiseras. Detta bekräftas vidare av kritik som ha fram-

förts från rättsvårdande myndigheter om svårigheten att bevisa vilket konkret förbrott 

som begåtts.126 Kritiken tas även upp i direktivet En översyn av kriminaliseringen av pen-

ningtvätt127 som därtill slog fast att en förutsättning för straffansvar – för dåvarande pen-

ninghäleri – var att åklagaren kunde visa på någon koppling mellan egendomen och för-

brottet.128  

 

Förarbetena till PTBL uttalar däremot att denna uppfattning är felaktig.129 Regeringen 

menade att det för ansvar för penninghäleri inte krävdes, enligt varken förarbeten eller 

praxis, att åklagaren skulle bevisa från vilket konkret förbrott viss egendom härrörde.130 

Utredningens slutsats var likalydande men även mer gediget argumenterad för. I 

                                                
121 Se bl.a. Ekelöf m.fl., Rättegång 4 s. 151 f. med hänvisning samt Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 140 
(där han i viss mån kritiserar användningen av ”styrkt”) samt a.a.s. 146 (beträffande beviskravet ”bortom 
rimligt tvivel”).  
122 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 59. 
123 Se bland annat Diesen, Bevisprövning i brottmål s. 154 och Ekelöf m.fl., Rättegång 4 s. 158. 
124 Prop. 2013/14:121 s. 109. 
125 Prop. 1998/99:19 s. 29. 
126 Se Ds 2008:38 s. 385 f. och RKP Rapport 2010:2 s. 23 f. som refereras och berörs i SOU 2012:12 s. 157 
och prop. 2013/14:121 s. 47.  
127 Dir. 2010:80 (återfinns i bilaga 1 till SOU 2012:12 med fortsatt sidnumrering). 
128 Dir. 2010:80 s. 498. (SOU 2012:12). 
129 Prop. 2013/14:121 s. 47. 
130 Prop. 2013/14:121 s. 47. 
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avsaknad av praxis om beviskravet i fråga om förbrottet till penninghäleri hänvisas i be-

tänkandet bland annat till möjligheten att dra paralleller till beviskravet om sakhäleri.131 

Beträffande beviskravet för sakhäleri uttalades att ansvar ”inte torde förutsätta att dom-

stolen fastställer genom vilket brott egendomen frånhänts ägaren; tillräckligt torde vara 

att det är utrett att ett brott – innebärande ett frånhändande av egendom – har föregått 

hälerigärningen”.132  

 

Anledningen till att förarbetena till penningtvättsbrottslagen valde att klargöra rättsläget 

beträffande rekvisitet ”brottsligt förvärvad” när detta ändå ersattes med ett vidgat rekvisit 

– ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” – är inte helt klart.133 En tanke är att man 

ville visa på att förändringen inte skulle medföra så stor skillnad. I propositionen fram-

hålls bland annat att PTBL i stort inte är avsedd att innebära någon förändring av det 

straffbara området. Istället är syftet att ”förtydliga och renodla bestämmelsen samt att 

något utvidga kopplingen till förbrottet”.134 Även om det nya rekvisitet inbegriper både 

”brott” och ”brottslig verksamhet” förhåller sig utvidgningen av kopplingen till förbrottet 

troligtvis endast till det senare begreppet. I propositionen anförs nämligen att ”genom att 

begreppet [brottslig verksamhet] används tydliggörs det rådande rättsläget samtidigt som 

bevistemat beträffande förbrottsligheten breddas något”.135 Brottslig verksamhet är, som 

berörts ovan, ett omdiskuterat och svårdefinierat begrepp. Att föra in begreppet som ett 

brottsrekvisit för att vidga bevistemat, utan att utvidga det straffbara området, hade varit 

svårt utan att först klargöra vilken koppling som måste föreligga mellan egendom och 

förbrott beträffande rekvisitet ”brottsligt förvärvad”. Genom att visa på att steget från 

”brottsligt förvärvad” till ”härrör från brottslig verksamhet” är litet medför införandet av 

det senare rekvisitet endast en ”något utvidgad” koppling till förbrottet. Motsatsvis kan 

tänkas att det för att en egendom skulle anses ”brottsligt förvärvad” var tvunget att finnas 

koppling till ett bestämt förbrott.136 Givet nämnd förutsättning kan införandet av det bre-

dare ”härrör från brottslig verksamhet” synas vara att överge kopplingen till ett bestämt 

förbrott och därmed, för att låna regeringens tidigare ord, ”föra för långt”.137 Utan att 

                                                
131 Se SOU 2012:12 s. 158 med hänvisning till prop. 1979/80:66 s. 129. 
132 Se SOU 2012:12 s. 158 med hänvisning till prop. 1979/80:66 s. 129. Kopplingen mellan egendomen 
och förbrottet uttrycks än idag i BrB 9 kap. 6 § som att egendom ”frånhänts annan genom brott”.  
133 Se prop. 2013/14:121 s. 46 f. Se även prop. 2017/17:173 s. 181.  
134 Prop. 2013/14:121 s. 51.  
135 Prop. 2013/14:121 s. 48. 
136 Jfr prop. 1998/99:19 s. 29. 
137 Prop. 1998/99:19 s. 29. 
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klarlägga det då rådande rättsläget hade kanske införandet av det mer obestämda ”brotts-

lig verksamhet” varit en för stor förändring.138  

 

Att egendom är ”brottsligt förvärvad” anses ha en snävare innebörd än rekvisitet ”härrör 

från brott eller brottslig verksamhet” måste anses givet. Detta bekräftas även av senare 

förarbeten.139 Mot bakgrund av att den breddade kopplingen till förbrottet tycks bero på 

införandet av rekvisitet ”brottslig verksamhet” bör det, i relation till ”brottsligt förvär-

vad”, förstås som det vidare begreppet av de två. Frågan är dock var och hur begreppet 

”brott” ska inordnas i denna ordning av hur konkret en egendoms koppling till något av 

de tre rekvisiten behöver vara. Med brott avses, som berörts ovan, gärning som utgör eller 

motsvarar brott enligt svensk lag (PTBL 2 §). Att egendom i detta fall ska kopplas till ett 

bestämt brott bör göra kopplingen snävare än de andra två. Vad gäller brottets närmare 

omständigheter, såsom tid, plats, brottsutbyte eller förövare behöver de inte visas.140  

 

I relation till egendomens koppling till förbrottsligheten diskuterar 2010 års penning-

tvättsutredning ”brott” och ”brottslig verksamhet” samt begreppens relation till varandra. 

Där anförs att brottslig verksamhet ”i en mening kan sägas vara ett snävare begrepp än 

brottslig gärning”.141 Anledningen till detta menar man är att det inte endast ska vara fråga 

om ett brott utan om en verksamhet som inkluderar brott. Därför måste egendom som 

härrör från brottslig verksamhet i princip även anses uppfylla kravet på att härröra från 

brott. Det motsatta förhållandet är dock inte en nödvändighet då det kan röra sig om ett 

brott som inte kan sägas ha ingått i en verksamhet.142 I den rent semantiska mening som 

rekvisitens förhållanden beskrivs instämmer jag i det som anförs i betänkandet. Det är 

dock inte självklart att den relationen hänför sig även till bevistemat när det gäller egen-

domens koppling till förbrottsligheten. Även om det inte direkt framhålls hur relationen i 

någon annan mening143 kan se ut anförs det i betänkandet att det finns skäl att införa 

”brottslig verksamhet” för att klargöra att man kan anlägga en bredare syn på beviste-

mat.144  

 

                                                
138 Jfr hur prop. 1998/99:19 s. 29 avstyrkte betänkandets förslag om att införa rekvisitet brottslig verksam-
het. Se även a.prop. s. 26 där det uttrycks dåvarande förutsättning för ansvar var att kopplingen mellan 
egendomen och den ursprungliga brottsligheten kunde styrkas.  
139 Se prop. 2017/17:173 s. 181. 
140 Prop. 2013/14:121 s. 109. 
141 SOU 2012:12 s. 165. 
142 SOU 2012:12 s. 165.  
143 Jfr citatet i not 141 ovan.  
144 SOU 2012:12 s. 165 f. 
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Att bevisa att egendom har koppling till ett brott bör därför inte vara detsamma som att 

visa att egendom har koppling till brottslig verksamhet. I anslutning till vad som tidigare 

anförts om begreppens snävhet/vidd bör det således vara enklare att föra bevisning om 

att egendom härrör från brottslig verksamhet än att den härrör från brott, det vill säga 

bevistemat är bredare i det första fallet då fler tänkbara omständigheter kan utgöra rätts-

fakta.145 För att brottslig verksamhet ska vara för handen behöver åklagaren inte visa att 

några närmare angivna gärningar har ägt rum. Det räcker att kunna peka på ”konkreta 

omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av viss typ”.146 Vidare är de inte nöd-

vändigt att styrka närmare detaljer eller uppgifter om verksamhetens omfattning eller in-

riktning.147 Mot bakgrund av detta måste enligt min mening bevistemat för ”härrör från 

brottslig verksamhet” vara bredare än bevistemat för ”härrör från brott”. Detta får visst 

stöd av regeringens svar på lagrådets kritik mot att införa rekvisitet ”brottslig verksam-

het”.148 Lagrådet anförde att det skulle vara tveksamt om bevisföringen underlättades 

samt om ”brottslig verksamhet” får någon självständig betydelse vid sidan av brott.149 

Regeringen uttrycker däremot att ett bredare rekvisit för kopplingen till förbrottsligheten 

skulle tydliggöra att det inte krävs att åklagaren bevisar att egendomen härrör från ett 

visst konkret brott. Därigenom skulle bevisföringen underlättas, särskilt pekas situationer 

ut där medel från flera och olika typer av brottsliga gärningar sammanblandats.150 Det 

bredare rekvisitet för kopplingen till förbrottsligheten måste i denna kontext förstås som 

införandet av begreppet ”brottslig verksamhet”.  

 

Av annan uppfattning är Asp som uttrycker att det inte bör föreligga någon större skillnad 

mellan rekvisiten brott och brottslig verksamhet. Han ifrågasätter istället, i likhet med 

lagrådet, om tillägget brottslig verksamhet tillför något i sak.151 Han menar att det följer 

av ordalydelsen att brottslig verksamhet måste bygga på att brott begås. Om något brott 

inte begås kan heller inte verksamheten vara brottslig. Egendom som härrör från brottslig 

verksamhet måste därför härröra från (ett eller flera) brott. Han hänvisar till att syftet med 

att komplettera rekvisitet brott med brottslig verksamhet i första hand var att erinra om 

att ansvar inte förutsätter att egendom kan hänföras till visst brott, det vill säga att 

                                                
145 Se prop. 2013/14:121 s. 48. 
146 Prop. 2013/14:121 s. 109.  
147 Prop. 2013/14:121 s. 109. 
148 Jfr prop. 2013/14:121 s. 47. 
149 Prop. 2013/14:121 s. 247. 
150 Prop. 2013/14:121 s. 109. 
151 Asp m.fl., Brotten mot allmänheten och staten s. 78 f. Se även lagrådets yttrande i prop. 2013/14:121 s. 
247. 
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bevistemat kan göras bredare.152 Han menar att man kan uttrycka det så att man inte be-

höver bevisa mer än vad som följer av lagtexten.153 Frågan är dock vad som faktiskt följer 

av lagtexten. Begreppet brottslig verksamhet har diskuterats ingående ovan utan att det 

med säkerhet har kunnat konkretiseras i sig. Kraven för åklagaren, för att rekvisitet 

”brottslig verksamhet” ska vara uppfyllt, är att hen ska kunna peka på konkreta omstän-

digheter som tyder på brottslig verksamhet av viss typ. Den brottsliga verksamheten be-

höver dock inte vara närmare preciserad i fråga om omfattning eller detaljer.154  

 

Syftet med att vidga bevistemat och underlätta för bevisföringen bör få till följd att åkla-

gare inriktar sin bevisföring på att presentera konkreta omständigheter som tyder på en 

viss typ av brottslig verksamhet. Detta till skillnad från den tidigare ordningen då det, 

åtminstone enligt den uppfattning som var utbredd hos åklagare, krävdes att koppling till 

ett bestämt förbrott som åklagaren skulle bevisa. Även om det vanliga bör vara att åkla-

garen inte anger specifikt om egendomen härrör från just brott eller brottslig verksamhet 

så måste utvidgningen av bevistemat få till följd att bevisföringen huvudsakligen hänför 

sig till att peka på konkreta omständigheter som tyder brottslig verksamhet.155 Det hänför 

sig självklart till vilken typ av egendom det gäller och vilka omständigheter kring för-

brottet som är kända. Den vanliga situationen vid penningtvättsbrott bör dock vara att en 

större summa pengar påträffas i en misstänkt persons besittning, antingen rent fysiskt 

alternativt som ett banktillgodohavande. Detta kan exempelvis tänkas ske då den miss-

tänkte eller någon i dennes närhet utreds för något annat brott, eller när den misstänkte 

själv transporterar en större summa pengar.156 I dessa, och vad jag förmodar andra ty-

piska, fall av penningtvättsbrott måste bevistemat för att egendom härrör från brottslig 

verksamhet vara bredare än bevistemat för att något härrör från brott. Det bör således vara 

mer fruktbart för en åklagare som söker en fällande dom att bevisa egendomens koppling 

                                                
152 Se SOU 2012:12 s. 165. 
153 Asp m.fl., Brotten mot allmänheten och staten s. 78 f. 
154 Prop. 2013/14:121 s. 109. 
155 Jfr RättsPM 2016:2 s 15. 
156 Se RätttsPM 2016:2 s. 16–25 där flertalet olika domar refereras, bland annat följande som visar på 
uppräknad exemplifiering. Flera personer åtalades och dömdes för inblandning i grov narkotikabrottslighet. 
En av personerna åtalades även för grovt penningtvättsbrott genom att han i ett kassaskåp i sitt sovrum hade 
förvarat stora summor pengar och annan värdefull egendom som härrörde från brottslig verksamhet (Svea 
hovrätt dom 2015-10- 05, B 7248-15). I en annan dom dömdes en person för grov narkotikasmuggling. 
Dennes bror hade via fadern, som dömdes för grovt penningtvättsbrott, mottagit en större summa på sitt 
konto i samband med att fadern greps och häktades. Pengarna misstänktes härröra från brottslig verksamhet 
(Uddevalla tingsrätts dom 2015-07-03, mål B 397-15). Det sista exemplet rör ett fall där de åtalade hade 
förvarat och med bil transporterat en stor summa pengar i blandade valutor härrörande från brottslig verk-
samhet (Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2016-01-12, B 2791-15). 
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till förbrottsligheteten genom att presentera omständigheter som tyder på brottslig verk-

samhet.  

 

3.6 Ett oklart rättsläge 
I förarbetena till den nuvarande penningtvättslagen, som nyligen infört rekvisitet ”härrör 

från brott eller brottslig verksamhet”, anges följande. Rekvisitet som angav att egendo-

men ska vara ”brottsligt förvärvad” ersattes med det i PTBL förekommande ”härrör från 

brott eller brottslig verksamhet”. Syftet var bland annat att anpassa den administrativa 

regleringen till den straffrättsliga där rekvisitet som bekant förekommer sedan år 2014. I 

anslutning till detta uttalade regeringen att ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” 

får anses ha en vidare innebörd än ”brottsligt förvärvad” varför det bör förekomma även 

i penningtvättslagen. Därtill anförde regeringen att rekvisitet ”härrör från brott eller 

brottslig verksamhet” har en specifik innebörd i penningtvättsbrottslagen som bör använ-

das även i penningtvättslagen.157 Frågan är dock vad denna specifika innebörd är.  

 

I tidigare avsnitt har jag redogjort för alla delar av rekvisitet ”härrör från brott eller brotts-

lig verksamhet”. Vissa delar av rekvisitets innebörd är tydligare än andra. Det som varit 

föremål för mest diskussion är begreppet brottslig verksamhet. Både när det gäller hur 

begreppet i sig ska förstås och med vilken konkretion kopplingen till det måste visas ges 

inget precist svar. Rättsläget kan därmed sägas vara något oklart, särskilt med hänsyn till 

avsaknad av praxis på området. I följande avsnitt undersöks vad olika tolkningar av rek-

visitet ”brottslig verksamhet” får för konsekvenser. 

 

4 Att tolka och bevisa brottslig verksamhet 
4.1  Inledande anmärkningar 
I föregående avsnitt har jag konstaterat att vad som i huvudsak är nytt i PTBL, vad gäller 

egendomens koppling till förbrottsligheten, är införandet av begreppet ”brottslig verk-

samhet”. Hur man bör förstå begreppet, det vill säga hur det ska tolkas, har till viss del 

redan undersökts ovan. Trots min redogörelse omgärdas begreppet ”brottslig verksam-

het” av en obestämbarhet. Det kan intuitivt tyckas vara lätt att förstå vad som menas med 

begreppet men när det faktiskt ska konkretiseras så används istället vaga termer som ”inga 

                                                
157 Prop. 2016/17:173 s. 181. 
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konkreta gärningar” och ”viss typ av brottslighet som inte behöver vara närmare precise-

rad i omfattning eller detaljer”.158 Detta medför att begreppet blir vagt – vilket inte bara 

påverkar tolkningen av begreppet i sig utan även den faktiska tillämpningen av rekvisitet 

i det enskilda fallet. Särskilt problematiskt blir det eftersom tillämpningen nödvändigtvis 

görs i relation till den egendom som påstås härröra från denna brottsliga verksamhet. Att 

visa på att egendom har en koppling till något som inte med enkelhet låter sig definieras 

– brottslig verksamhet – säger sig självt inte vara en helt enkel operation. Åklagarens 

möjligheter att styrka egendoms koppling till förbrottslighet kan paradoxalt nog därför 

sägas ha blivit både enklare och svårare. Å ena sidan har bevistemat breddats vilket rim-

ligen borde förenkla åklagarens möjligheter att styrka kopplingen. Till skillnad från när 

ett förbrott behöver konkretiseras blir bevisföringen lättare eftersom hänsyn kan tas till 

annat än att individualisera förbrottet.159 Å andra sidan är begreppet i sig svårdefinierat 

vilket riskerar att göra det komplicerat att bevisa vad det faktiskt är som egendomen ska 

kopplas till.160 Problematiken med rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” kan såle-

des sägas hänföra sig till både tolkningen av rekvisitet och hur det ska bevisas.  

 

2010 års penningtvättsutredning noterar att det kan diskuteras i vilken utsträckning det är 

möjligt att styrka att egendom härrör från brott utan att individualisera förbrottet.161 

Med avstamp i betänkandets notering ägnas förevarande avsnitt åt att undersöka vilka 

konsekvenser som kan följa av ett lågt respektive högt ställt krav på konkretion av be-

greppet. Om, och i så fall hur, påverkar graden av konkretion hur man ska förstå rekvisitet 

”brottslig verksamhet”? Frågan ställs även var kan man finna stöd för respektive tolkning. 

Dessutom tittar jag närmare på hur graden av konkretion påverkar vilka typer av bevis 

som kan åberopas samt om det har någon konsekvens för beviskravet och det straffbara 

området i sig. 

 

4.2 Grundläggande utgångspunkter 
Kriminalisering av penningtvätt och liknande gärningar som på grund av bland annat nya 

förfaringssätt och/eller samhälleliga och tekniska förändringar är svåra att definiera stäl-

ler i viss mån högre krav på lagstiftningen.162 Detta måste anses bero på att en för snäv 

lagstiftning löper risk att snabbt bli verkningslös och hamna efter. Mot bakgrund av detta 

                                                
158 Se avsnitt 3.4.2. 
159 Se avsnitt 3.5.2. 
160 Se avsnitt 3.4.3. 
161 SOU 2012:12 s. 165. 
162 Se SOU 2012:12 s. 150 som konstaterar att ”penningtvätt är erkänt svårt att definiera”. 
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framhåller förarbetena att det för att komma åt penningtvätt därför krävs en lagstiftning 

som är flexibel och inte fyrkantig.163 En effektivare kriminalisering av penningtvätt var 

namnet som propositionen till PTBL antog.164 Denna flexibilitet får anses vara en del av 

den effektivitetsökning som eftersträvades med införandet av PTBL. Effektivitetssträvan 

tar sikte på att beröva kriminella deras brottsvinster. I denna strävan får i kravet på effek-

tivitet, enligt min mening, anses i huvudsak förstås som en strävan efter fler fällande do-

mar – det vill säga ökad brottsprevention.165 Effektivitet förstås därför fortsättningsvis i 

framställningen som ökad brottsprevention om inget annat anges.166 Lagstiftning som kri-

minaliserar kräver dock särskild hänsyn till grundläggande krav om rättssäkerhet och för-

utsägbarhet, vilket även påpekas i förarbetena.167 I relation till kravet på effektivitet står 

således kravet på rättssäkerhet. Att hitta en godtagbar kompromiss mellan dessa två in-

tressen är vad man brukar säga att den moderna straffrättspolitiken går ut på.168   

 

Den straffrättsliga legalitetsprincipen – att straff inte bör ådömas utan direkt stöd i skriven 

lag – utgör den grundläggande ramen för kriminalisering.169 Principen kan ses som en 

sammansättning av fyra krav på straffrättslig lagstiftning och rättstillämpning; föreskrifts-

kravet, retroaktivitetskravet, analogiförbudet och obestämdbarhetsförbudet. Kraven kan 

beskrivas som fristående, men funktionellt kan de sägas förutsätta varandra.170 För rekvi-

sitet ”brottslig verksamhet”, och denna uppsats, vidkommande är det i huvudsak de två 

senare principerna som är intressanta varför jag kort vill stanna vid dem.171 Analogiför-

budet innebär att en föreskrift inte får utsträckas utöver vad ordalydelsen tillåter genom 

en analog tillämpning till nackdel för den tilltalade.172 Det finns dock inget allmänt förbud 

mot en extensiv lagtolkning av ett straffbud som görs inom ramen för ordalydelsen. 

                                                
163 Prop. 2013/14:121 s. 49 och SOU 2012:12 s. 184. Se även Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 55 f, 
där effektivitet omsätts i termer som ”komma åt” brottslingarna och ingripa utan att hindras av en ”stelbent 
legalism”. 
164 Prop. 2013/14:121. 
165 Se prop. 2013/14:121 s. 42 f. där effektiviteten inte uttryckligen formuleras som ökad brottsprevention 
men där det går att utläsa från uttalanden om syftet och den tidigare regleringen ineffektivitet. Se bl.a. a. 
prop. s. 42 ”I det arbetet [kampen mott organiserad och ekonomisk brottslighet] är en ändamålsenlig kri-
minalisering av penningtvätt ett viktigt redskap. Den svenska regleringen om penninghäleri och penning-
häleriförseelse har varit i kraft i över ett decennium, men bestämmelserna har kommit att tillämpas i be-
gränsad omfattning.” 
166 Någon djupare diskussion om begreppet effektivitet kommer inte föras i den här uppsatsen. Den intres-
serade läsaren hänvisas t.ex. till Lernestedt, Kriminalisering kap. 7. 
167 Prop. 2013/14:121 s. 49 och SOU 2012:12 s.150. 
168 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 21 och 55 samt SOU 2012:12 s. 150. 
169 Se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 45. Legalitetsprincipen brukar sägas komma till uttryck i olika 
delar bl.a. i RF 2 kap. 10 § 1 st., EKMR art. 7, BrB 1 kap. 1 § och BrP 5 § 1 st. 
170 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 46.  
171 Legalitetsprincipen i sig kommer inte närmare beröras i denna uppsats. För den intresserade hänvisar 
finns god grundläggande kunskap att inhämta i Asp m.fl., Kriminalrättens grunder. 
172 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 46. 
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Gränsen för en extensiv tolkning går alltså vid ordalydelsen. I sammanhanget är det dock 

värt att beakta att en straffbestämmelse ska tolkas med försiktighet och till fördel för den 

tilltalade. Det kan sägas komma till uttryck i principen in dubio mitius – vid tvivel till det 

lindrigare.173 Obestämdbarhetsförbudet innebär att man ställer upp särskilda krav på be-

griplighet och precision för en föreskrift.174 Detta kan enligt min mening även förstås som 

ett uttryck för det allmänna kravet på förutsebarhet, det vill säga att rättssystemet ska 

tillhandahålla klara, tydliga och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär.175 

 

Något ska även kort sägas om vissa processrättsliga aspekter som aktualiseras nedan. 

Europakonventionen är införlivad i svensk rätt och genom RF 2 kap. 19 § får ingen lag 

eller annan föreskrift strida mot konventionen.176 Enligt EKMR artikel 6 har var och en 

rätt till en rättvis rättegång. Åklagarens bevisbörda kan härledas ur oskyldighetspresumt-

ionen som återfinns i nämnda artikel.177 I det ligger dels ett krav på att åklagaren ska visa 

att bevisningen lever upp till beviskravet, och dels ett krav på att varje rimligt tvivel ska 

komma den tilltalade till godo.178 Beviskravet i brottmål uttrycks vanligen som bekant att 

åklagaren ska styrka åtalet, eller visa att det är ställt utom rimligt tvivel att någon begått 

en brottslig gärning.179 Vidare är  EKMR artikel 6.3 a särskilt viktig för gärningsbeskriv-

ningens utformning.180 Artikeln stadgar att den som blir anklagad utan dröjsmål och i 

detalj ska bli underrättad om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom. RB 

45 kap. 4 § måste därför tolkas i ljuset av detta.181 Europakonventionen ställer krav på att 

den åtalade under alla förhållanden måste få sådan tillräcklig information som krävs för 

att fullt ut förstå omfattningen av anklagelsen. Detta med tanke på dennes möjligheter att 

kunna förbereda sitt försvar på ett adekvat sätt. Hen ska få tid och förutsättningar för att 

förbereda sitt försvar för att det ska föreligga en ”rättvis rättegång” i konventionens 

                                                
173 Asp m.fl. Kriminalrättens grunder s. 70. Beträffande principen om in dubio mitius kan den sägas vara 
en motsvarighet till in dubio pro reo som innebär att åklagaren bär bevisbördan. Det kan därför kanske 
sägas finnas ett dubbelt (både straff- och processrättsligt) skydd för den tilltalade vid tveksamma fall. 
174 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 46.  
175 Rättssäkerhet brukar ofta uttryckas som ett krav på förutsebarhet. Se b.la. Asp m.fl., Kriminalrättens 
grunder s. 49 och Frändberg, Om rättssäkerhet s. 274. 
176 EKMR införlivades genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
177 Ekelöf m.fl., Rättegång 4 s. 150. 
178 Prop. 2017/18:58 s. 14. 
179 Se ovan avsnitt 3.5.2 och not 121. 
180 Uppsatsen kommer inte att fördjupa sig i den, visserligen väldigt intressanta, fråga om gärningsbeskriv-
ningars oklarhet. För vidare läsning hänvisas till Heuman, Är vaga och oklara gärningsbeskrivningar god-
tagbara enligt EKMR? i sin helhet och inte endast de nedan refererade delarna. 
181 Heuman, Är vaga och oklara gärningsbeskrivningar godtagbara enligt EKMR? s. 537.  
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mening.182 Detta kan sägas vara nära sammankopplat till det krav på förutsebarhet som 

berördes ovan. 

 

4.3 En lägre grad av konkretion och dess konsekvenser 

4.3.1 Förenlighet med förarbetena 

Utgångspunkten för detta avsnitt är att det ställs ett lågt krav på konkretion för att ”brotts-

lig verksamhet” ska anses vara för handen. Detta innebär således att när man ska tolka 

vad som innefattas i begreppet utgås från en mer lös definition. Om man istället för att 

granska begreppet grundligt, som gjorts ovan i avsnitt 3.4 och 3.5, godtar hur förarbetena 

menar att begreppet ska förstås hamnar man nära det lågt ställda krav på konkretion som 

är detta avsnitts utgångspunkt. Av denna anledning är en påminnelse av regeringens för-

ståelse av rekvisitet ”härrör brottslig verksamhet” på sin plats. I allmänmotiveringen 

framhålls att det finns ett behov av att det inte ställs krav på någon närmare konkretisering 

av brottsligheten för att beskriva den brottslighet som kan föregå penningtvätt. Detta görs 

mot bakgrund av begreppets tidigare konstaterade användning.183 I specialmotiveringen 

konstateras att för att rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” ska vara uppfyllt så 

krävs det inte att åklagaren visar att några närmare gärningar har ägt rum. Kravet på att 

verksamheten ska vara "brottslig" förutsätter inte kännedom om konkreta gärningar. Det 

tar istället sikte på en viss typ av brottslighet som inte behöver vara närmare preciserad i 

fråga om omfattning eller detaljer. Åklagaren ska vidare kunna peka på konkreta omstän-

digheter som tyder på brottslig verksamhet av viss typ. Det är dock inte nödvändigt att 

styrka några närmare detaljer om verksamhetens omfattning eller inriktning.184 De enda 

tecken på konkretion som framkommer i detta förarbetsuttalande är de ”konkreta omstän-

digheter som tyder på brottslig verksamhet” som åklagaren ska peka på. Emellertid kan 

sägas att det finns en inneboende paradox mellan orden ”konkreta” och ”tyder på”, då det 

senare indikerar en viss tveksamhet till skillnad från det tidigare. Oaktat denna skrivning 

öppnar uttalandet för en tolkning av ”härrör från brottslig verksamhet” där låga krav ställs 

på konkretionen av den brottsliga verksamheten. Avsnittet utgångspunkt är därmed för-

enligt med förarbetena till PTBL. 

 

                                                
182 Heuman, Är vaga och oklara gärningsbeskrivningar godtagbara enligt EKMR? s. 537. 
183 Se prop. 2013/14:121 s. 48 med hänvisning till prop. 2007/08:68 s. 62 där en redogörelse för begreppets 
användning gjordes tillsammans med ett uttalande om dess lämplighet även för propositionens lagförslag 
om utvidgat förverkande.  
184 Prop. 2013/14:121 s. 109. För att uppnå hög precision har jag inte ändrat något av regeringens centrala 
begrepp ovan. Redogörelsen ligger därmed nära en citering som av stilistiska skäl inte valts.   
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4.3.2 Att bevisa konkreta omständigheter 

Vad innebär då att det ställs ett lägre krav på konkretion för den brottsliga verksamheten 

och vad får det för konsekvenser? Beviskravet i brottmål, och således det gällande för 

brottsrekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet”, är alltjämt att rekvisitet ska vara styrkt. 

Annorlunda uttryckt får det inte förekomma några rimliga tvivel om att den egendom som 

är för handen härrör från brottslig verksamhet. Det svåra blir då att fastslå vilka typer av 

konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet som det räcker att peka på för 

att det ska anses styrkt att egendom härrör från brottslig verksamhet. För att återigen åter-

knyta till förarbetena hänvisas där till att bevistemat görs bredare med införandet av rek-

visitet.185 En lägre grad av konkretion – att det räcker att peka ut konkreta omständigheter 

som tyder på brottslig verksamhet – resulterar onekligen i ett breddat bevistema. När be-

hovet av att koppla egendomen till ett bestämt förbrott inte längre föreligger finns fler 

rättsfakta att ta hänsyn till, varför bevistemat rimligen blir bredare. Vilka rättsfakta som 

är tillräckliga och relevanta att bevisa för att något ska anses härröra från brottslig verk-

samhet specificeras inte i förarbetena.  

 

Exempel på konkreta omständigheter som kan tyda på brottslig verksamhet ges inte i 

förarbetena. Där framhålls dock att narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet är 

exempel på sådan brottslighet av viss typ som ska styrkas med konkreta omständigheter. 

Även brott som begås inom ramen för mc-klubbar och andra kriminella nätverk nämns i 

sammanhanget.186 I relation till narkotikabrottslighet kan man tänka sig att spår av nar-

kotika antingen på egendomen eller till exempel på den misstänktes kläder eller fyndplat-

sen i övrigt skulle kunna utgöra omständigheter som tyder på narkotikabrottslighet. När 

det gäller ekonomisk brottslighet är det på grund av denna brottstyps diversifiering svårt 

att spekulera i några allmänna omständigheter som kan tyda på brottslig verksamhet. Frå-

gan är om tillhörighet till en mc-klubb eller annat kriminellt nätverk skulle kunna vara en 

sådan omständighet som tyder på brottslig verksamhet. Det inriktar sig preliminärt på att 

klarlägga tillhörighet till en gruppering, där medlemmar visserligen kan antas begå brott 

eller där det rent av är vederlagt att medlemmar begår brott. En tillhörighet till en grupp 

är dock inte ett brott i sig. Därför bör det krävas någon form av konkretisering även till 

den brottsliga verksamhet inom det kriminella nätverket. 

 

                                                
185 Se prop. 2013/14:121 s. 48. 
186 Prop. 2013/14:121 s. 109. 
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4.3.3 Utvidgat förverkande och tillgångsutredningar 

Beträffande de nya vidgade sätten att föra bevisning hänvisar 2010 års penningtvättsut-

redning till möjligheten att använda sig av så kallade tillgångsutredningar som är vanliga 

vid utredning om utvidgat förverkande.187 En sådan utredning är i stort inriktad på den 

misstänktas ekonomiska förhållanden och kartlägger dennes tillgångar för att klargöra om 

de pengar som är föremål för förverkande kan vara förvärvade på laglig väg. Betänkandet 

menar att liknande utredningar skulle kunna användas även i bevisföringen för att styrka 

penningtvättsbrott. Efter att ha refererat specialmotiveringen i propositionen till utvidgat 

förverkande – där tillgångsutredningar förklaras – framhåller utredningen att ”dessa utta-

landen torde kunna tjäna till ledning även för bedömningen av om kravet på att egendom 

härrör från brottslig verksamhet i straffbestämmelsen om penningtvättsbrott är upp-

fyllt”.188 Att beviskravet för utvidgat förverkande är lägre ställt betonas dock särskilt.189 

Av dessa uttalanden får man sluta sig till att åtminstone betänkandet förordar använd-

ningen av tillgångsutredningar. 

 

Normalfallet när penningtvättsbrott kan tänkas aktualiseras bör vara att utredande myn-

digheter påträffar en större summa pengar hos en person, antingen rent fysiskt eller på ett 

bankkonto. I sådana fall kan tillgångsutredningar tänkas vara mycket effektiva för att visa 

på att den personen inte lagligt kan ha förvärvat aktuell summa pengar. Frågan är om en 

tillgångsutredning ensam är tillräcklig för att styrka att egendom härrör från brottslig 

verksamhet. Mot bakgrund av detta avsnitts utgångspunkt om ett lågt ställt krav på kon-

kretion går det möjligtvis att argumentera för att det är tillräckligt. Om någon inte har haft 

laglig möjlighet att bygga upp en sådan förmögenhet som motsvarar de påträffade peng-

arna och alla rimliga tvivel kan uteslutas skulle det kunna anses vara styrkt att pengarna 

inte är åtkomna på laglig väg. Att detta skulle utgöra ”konkreta omständigheter som tyder 

på en viss typ av brottslig verksamhet” är däremot osäkert. Tillgångsutredningar kan visa 

på att pengarna inte är lagligt åtkomna, vilket väl i en mening kan sägas vara detsamma 

som att pengarna kan härröra från brottslig verksamhet. Om något inte är lagligt åtkom-

met borde det vara olagligt åtkommet, det vill säga brottsligt. Två problem uppstår med 

denna tolkning. Det första gäller den brottsliga verksamheten i sig, medan det andra hän-

för sig till en större diskussion om tillgångsutredningars förenlighet med allmänna krav 

på rättssäkerhet. 

                                                
187 SOU 2012:12 s. 167.  
188 SOU 2012:12 s. 169 f. med hänvisning till prop. 2006/07:68 s. 95.  
189 Se SOU 2012:12 s. 167 och 169 f.  
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Beträffande det första problemet säger en tillgångsutredning inte nödvändigtvis något om 

vad den brottsliga verksamheten bestått i. Att hävda att pengarna då skulle härröra från 

brottslig verksamhet enligt penningtvättsbrottslagens mening, utan att på något sätt kon-

kretisera den brottsliga verksamheten, blir en för långdragen koppling för att kunna anses 

vara styrkt. Det bör därför även med ett lågt ställt krav på konkretion av den brottsliga 

verksamheten krävas att bevisning förs om några andra ”konkreta omständigheter som 

tyder på en viss typ av brottslig verksamhet”. Det bör därför krävas att åklagaren åt-

minstone för någon bevisning om brottslighetens typ samt att hen åberopar konkreta om-

ständigheter som pekar på detta. I sammanhanget kan RH 2017:29 nämnas som ett ex-

empel. Där presenterade åklagaren en tillgångsutredning som visade på att den tilltalade 

inte hade haft möjlighet att bygga upp en tillgångsmassa i den storlek som åtalet avsåg. 

Hovrätten godtog denna omständighet och menade att det saknas någon förklaring till hur 

den tilltalade på laglig väg kunde ha kommit i besittning av den aktuella egendomen.190 

Domstolen ogillade dock åtalet med hänvisning till förarbetsuttalandena eftersom att 

åklagaren inte framfört något påstående om vilken typ av brottslighet som han menade 

att egendomen härrör från, och därtill inte preciserat några konkreta omständigheter som 

tydde på en viss brottstyp. Sammanfattningsvis kan det mot bakgrund av ovan förda re-

sonemang, och med stöd i refererat hovrättsfall, sägas att en tillgångsutredning i sig inte 

räcker för styrka att egendom härrör från brottslig verksamhet enligt PTBL. Att tillgångs-

utredningar kan ingå som en del av bevisningen bör dock inte vara uteslutet.  

 

Något ska även sägas om det andra problemet, det om tillgångsutredningars förenlighet 

med allmänna krav på rättssäkerhet. Då dessa utredningar i huvudsak används inom ra-

men för prövningar av utvidgat förverkande finns anledning att vända blicken mot praxis 

och doktrin på det området. Tidigare refererade NJA 2010 s. 374 – avsnitt 3.3 – är här av 

särskilt intresse då det är det enda avgörandet från HD om utvidgat förverkande. Av re-

levans för tillgångsutredningars genomslag prövade HD om några krav kan ställas på 

konkretionen i relation mellan egendomen som är föremål för förverkande och den på-

stådda brottsliga verksamheten. HD förklarade att det normalt får anses föreligga förut-

sättningar för utvidgat förverkande om gärningspersonen ”innehar särskilt värdefull egen-

dom som inte kan förklaras med lagliga inkomster eller på annat godtagbart sätt” och 

besvarade därför frågan nekande.191 Utifrån rättsfallet och förarbetsuttalanden drar Alm-

kvist en intressant slutsats om att ”omständigheter hänförliga till vad den ’brottsliga 

                                                
190 Åtalet rörde förutom en större summa pengar en klocka och mobiltelefoner. 
191 NJA 2010 s. 374 p. 8. 
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verksamheten’ som sådan skulle ha bestått i saknar relevans vid en prövning av om något 

utgör utbyte av brottslig verksamhet”.192 Tillgångsutredningar verkar således vara till-

räckligt underlag för att bevisa att det är klart mer sannolikt att något utgör utbyte av 

brottslig verksamhet och därmed kan bli föremål för utvidgat förverkande. En konsekvens 

av detta blir att prövningen av förverkande avser relationen mellan den vars egendom är 

föremål för förverkande (förverkandesubjektet) och egendomen i sig (förverkandeobjek-

tet). Detta till skillnad mot vad som är brukligt vid övriga former av förverkande där 

prövningen avser relationen mellan förverkandeobjektet och brottsligheten.193 Som Alm-

kvist noterar avstyrktes i förarbetena den modellen som förespråkade att det inte behövde 

visas någon koppling mellan brottsligheten och det som förverkas och där fokus istället 

var förverkandesubjektets ekonomiska situation.194 I motsats till promemorians vilja ver-

kar dock resultatet av den valda lösningen, mot bakgrund av Almkvists resonemang, ha 

blivit precis det.195 Anledningen till att man inte ville välja den modellen var att det ansågs 

vara svårt att konstruera en lösning som inte skulle leda till omkastad bevisbörda. Prome-

morians slutsats blev därför att det skulle innebära ett ”alltför kraftigt avsteg från den 

grundläggande synen på legalitetsprincipen i svensk rätt” att låta möjligheterna till för-

verkande vara beroende av om det kan bevisas att vissa inkomster är lagliga eller ej.196 

Mot bakgrund av det anförda kan det konstateras att begagnandet av tillgångsutredningar 

som ensamt bevis för att visa på en relation mellan egendom och brottslig verksamhet 

inte kan göras på ett förtjänstfullt sätt, vare sig det gäller utvidgat förverkande eller pen-

ningtvättsbrott. Sådana utredningar riskerar istället att kasta om bevisbördan då fokus 

kommer att ligga på den som är föremål för utredningen och dennes möjligheter att ex-

culpera sig, istället för på åklagarens möjlighet att bevisa kopplingen mellan egendomen 

och brottet. Denna slutsats måste kunna appliceras på tillgångsutredningar i stort och inte 

bara inom ramen för utvidgat förverkande. Det skapar särskilda problem med hänsyn till 

att beviskravet för penningtvättsbrott är högre ställt. Risken för att tillgångsutredningar 

kastar om bevisbördan kan inte anses vara förenlig med oskyldighetspresumtionen i 

EKMR och utgör därmed ett rättssäkerhetsproblem. 

 

                                                
192 Almkvist, Förverkande av egendom s. 111 f. Termerna ”utbyte av” och ”härrör från” brottslig verksam-
het ska tolkas synonymt enligt NJA 2010 s. 374 p 15 och 16.  
193 Almkvist, Förverkande av egendom s. 112. 
194 Ds. 2006:17 s. 74ff. 
195 Almkvist, Förverkande av egendom s. 112 not 322 med hänvisning till ds. 2006:17 s. 74ff. 
196 Ds. 2006:17 s. 75 ff.  
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4.3.4 Konsekvenser av ett lägre ställt krav på konkretion 

Utgångspunkten för förevarande avsnitt har varit det ställs ett lågt krav på konkretion för 

att brottslig verksamhet ska anses vara för handen. Att kravet på konkretion är lägre med-

för att åklagarens arbete underlättas då fler omständigheter kan åberopas som tyder på 

brottslig verksamhet. Ur den aspekten uppnås förarbetenas önskan om en effektivare kri-

minalisering. Till vilken kostnad uppnås då denna effektivisering? Bortsett från de nyss 

nämnda rättssäkerhetsproblemen medför det lågt ställda kravet på konkretion ytterligare 

rättssäkerhetsproblematik.  

 

För det första kan det återigen konstateras att begreppet brottslig verksamhet i sig är be-

häftat med osäkerhet. Tillsammans med ett lågt ställt krav på konkretion kan det ifråga-

sättas om det når upp till legalitetsprincipens krav på begriplighet och precision. Det kan 

vidare ifrågasättas om Europakonventions krav på att den åtalade ska få möjlighet at för-

bereda sitt försvar på ett adekvat sätt upprätthålls om den brottsliga verksamheten inte 

preciseras. Som har nämnts flertal gånger så har brottslig verksamhet tidigare ansetts för 

oprecist för att tjäna som brottsrekvisit. Därtill följer att detta begrepp också ska styrkas 

vilket medför uppenbara problem. Utan att precisera det brottsliga handlandet är det svårt 

att styrka att egendom härrör från brottslig verksamhet. Beviskravet innebär i princip att 

alla andra rimliga förklaringar ska kunna uteslutas. Utan att individualisera förbrottet nå-

got blir detta en mycket svår uppgift. Denna svårighet noterades också i förarbetena till 

utvidgat förverkande som av den anledningen ansåg att det var nödvändigt att sänka be-

viskravet för att använda sig av rekvisitet ”brottslig verksamhet”.197 Detta leder mig in på 

vad som kan sägas vara den andra rättssäkerhetsproblematiken som äventyras med hän-

syn till den låga konkretionens effektivitet.  

 

När det gäller begreppet brottslig verksamhet lutar sig förarbetena till PTBL i väsentliga 

delar på motiven till bestämmelsen om utvidgat förverkande.198 Frågan om direkta paral-

leller kan göras mellan brott – penningtvättsbrottlagen – och särskild rättsverkan av brott 

– utvidgat förverkande – är inte självklar. Ur legalitetssynpunkt kan man fråga sig om det 

går emot analogiförbudet. I förarbetena till utvidgat förverkande betonades särskilt ”det 

förhållandet att uttrycket ’brottslig verksamhet’ ansetts vara för oprecist för att tjäna som 

brottsrekvisit bör inte heller hindra att det används i en förverkanderegel som är såväl 

                                                
197 Ds 2006:17 s. 97 och 111. 
198 Se bl.a. prop. 2013/14:121 s. 47 f. och SOU 2012:12 s. 168 ff. 
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subsidiär som fakultativ”.199 Det föreligger således en elementär skillnad mellan bestäm-

melserna som även uppmärksammas i nyss nämnda förarbetsuttalande. Förverkande är 

en särskild rättsverkan av brott som även kan aktualiseras mot annan än den som döms 

till ansvar för brott och där fokus ligger på det som förverkas och dess koppling till brotts-

ligheten.200 Det är således inte fråga om att utreda någons skuld. Av den anledningen kan 

det anses motiverat att använda sig av ett vagare begrepp som ”brottslig verksamhet” där 

samma krav på konkretion inte uppställs. På grund av svårigheter att nå upp till det all-

männa beviskravet i brottmål beträffande egendoms koppling till den brottsliga verksam-

heten ansåg regeringen vidare vid att det krävdes en bevislättnadsregel för att få en verk-

ningsfull reglering.201 Detta får ses i kontrast till de rättssäkerhetskrav som präglar brott-

målsprocessen och i detta fall penningtvättsbrottet. Det får därför konstateras att det är 

olika prövningar som behöver göras i de olika fallen, där den ena prövningen ställer högre 

krav på rättssäkerhet än den andra. Det finns dock likheter mellan utvidgat förverkande 

och penningtvättsbrott som inte ska förringas – målsättningen att beröva de kriminella 

deras brottsvinster.202 Att låta ändamålet helga medlen när medlen i det här fallet består 

av rättssäkerhetsgarantier för den enskilda är dock enligt min mening fel väg att gå. 

 

4.4 En högre grad av konkretion och dess konsekvenser 
Exakt hur brottslig verksamhet ska tolkas ger förarbetena inte ett precist svar på, men som 

bekant framhålls att det inte ställs krav på någon närmare konkretisering av den brottslig-

het som ska föregå penningtvätt.203 Utgångspunkten för detta avsnitt är dock att diskutera 

vilka konsekvenser ett högre ställt krav på konkretion gällande brottslig verksamhet 

skulle kunna medföra. Det kan konstateras att ett högre ställt krav skulle innebära att den 

brottsliga verksamheten måste preciseras. Den direkta frågan som då uppstår är hur 

brottslig verksamhet ska förstås i relation till rekvisitet brott. Ett högre ställt krav på kon-

kretion beträffande den brottsliga verksamheten bör hamna nära att faktiskt individuali-

sera ett förbrott. I ett sådant fall måste det anses svårt att nå upp till beviskravet i brottmål 

utan att precisera det brottsliga handlandet i form av enskilda brott som är avgränsade till 

tid och rum.204  Avsnittets utgångspunkt kan därför sägas vara i linje med Asps uppfatt-

ning, som redogjordes för ovan i avsnitt 3.5.2, att det inte bör föreligga någon större 

                                                
199 Ds 2006:17 s. 97. 
200 Almkvist, Förverkande av egendom s. 13 ff. 
201 Prop. 2007/08:68 s. 65 f. 
202 Prop. 2007/08:68 s. 48 och prop. 2013/14:121 s. 49.  
203 Se prop. 2013/14:121 s. 47. 
204 Jfr. ds 2006:17 s. 111. 



 46 

skillnad mellan rekvisiten brott och brottslig verksamhet. 205 Poängteras bör dock att slut-

satsen nås på olika sätt. Asp når sin slutsats genom att peka på att man inte heller närmare 

behöver konkretisera att egendomen härrör från brott. I detta avsnitt nås samma slutsats 

genom att förutsätta att det ställs lika höga krav på konkretion beträffande rekvisitet 

”brott” som för ”brottslig verksamhet”. Oavsett vägen dit kan ifrågasättas om tillägget 

brottslig verksamhet i sådana fall tillför något i sak. 

 

Förarbetena talar som bekant om att åklagaren måste visa på konkreta omständigheter 

som tyder på brottslig verksamhet av viss typ. Hur ett högt ställt krav på konkretion ska 

operationaliseras i detta fall är inte självklart. Man kan dock tänka sig att åklagaren för 

att styrka att egendom härrör från brottslig verksamhet behöver individualisera förbrotts-

ligheten på något sätt. Om förbrottsligheten individualiseras så pass mycket att det går att 

urskilja andra brottsliga gärningar i gärningsbeskrivningen än penningtvättsbrott, kan viss 

rättsäkerhetsproblematik uppstå. Detta gäller de fall då den som är åtalad för penning-

tvättsbrottet också pekas ut som den som företagit förbrottsligheten. Hen riskerar då att 

inom ramen för prövningen anklagas för annan brottslighet som denne dock inte står åta-

lad för. Detta blir problematiskt ur två aspekter. Å ena sidan pekas den åtalade ut som 

allmänt klandervärd. Å andra sidan utgör gärningsbeskrivningen processens ram varför 

det inte går att döma den åtalade även för förbrottsligheten. Om omständigheterna som 

individualiserar förbrottet inte ingår i gärningsbeskrivningen utan endast som en del av 

bevisningen kan det istället diskuteras om det är förenligt med Europakonventionens krav 

om att få möjlighet att förbereda sitt försvar på ett adekvat sätt.206 

 

Frågan kan ställas hur ”brottslig verksamhet” ska kunna konkretiseras om det inte ställs 

krav på att rekvisitet ska individualiseras i gärningsbeskrivningen. Om vi utgår från ett 

av de exempel på brottslig verksamhet som nämns i förarbetena kan vi titta närmare på 

vilka omständigheter som skulle kunna utgöra tillräcklig konkretion för att konstituera 

narkotikabrottslighet i ett fall om penningtvättsbrott. I vårt fiktiva fall har A påträffats 

med en större summa kontanter på sig som påstås komma från narkotikabrottslighet. För 

att konstatera att narkotikabrottslighet föreligger måste åklagaren göra gällande omstän-

digheter som styrker detta. Det bör som tidigare nämnts kräva att åklagaren kanske kan 

peka ut en försäljning av narkotika som gett upphov till A:s kontanter. För att upprätthålla 

ett högt krav på konkretion bör åklagaren kunna precisera när och var denna brottsliga 

                                                
205 Asp m.fl., Brotten mot allmänheten och staten s. 78 f. 
206 Se EKMR artikel 6.3 a och not 181 ovan i avsnitt 4.2. 
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verksamhet ägt rum. Nästa problem blir att styrka kopplingen mellan utpekad narkoti-

kabrottslighet och de påträffade kontanterna. Så även om det går att bevisa att det före-

ligger brottslig verksamhet är det svårt att se hur egendomen med tillräcklig grad av sä-

kerhet ska kunna kopplas till denna. Detta medför att det krävs en omfattande utredning 

av åklagaren för att bevisa en brottslig verksamhet när höga krav på konkretion ställs. 

 

Vilka större konsekvenser skulle då ett högre ställt krav för att ”brottslig verksamhet” ska 

vara för handen kunna medföra? Det uppstår tveklöst ett effektivitetsproblem då mer om-

fattande utredning krävs jämfört med ett lägre ställt krav. Detta går tvärtemot det syfte 

med vilket PTBL infördes. Att en gedigen utredning måste presenteras för att möta kraven 

på en högre grad av konkretion motverkar dock de legalitetsproblem som diskuterades i 

avsnitt 4.3.4. En sådan utredning bör medföra att det inte blir lika osäkert vad som i det 

enskilda fallet utgör ett penningtvättsbrott. Detta leder till att den misstänkte får bättre 

möjligheter att förbereda sitt försvar jämfört med om förbrottet inte ingår i gärningsbe-

skrivningen. Slutligen bör det inte heller uppstå några större problem med att leva upp till 

det vanliga beviskravet i brottmål. 

  

4.5 Sammanfattande reflektion 
Med en vilja om bättre effektivitet infördes rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” 

i PTBL för att uttrycka kopplingen mellan egendomen och förbrottsligheten. Denna ef-

fektivitetsvinst var tänkt att åstadkommas utan att vare sig tumma på rättssäkerheten eller 

det straffbara området som sådant. Eftersom rättssäkerhet och effektivitet delvis är mot-

stridiga krav får man dock nästan räkna med att något av kraven i viss mån kommer att 

få ge vika för det andra. De ovan diskuterade tolkningarna av kravet på konkretion be-

träffande brottslig verksamhet kan sammanfattas på följande sätt. Ett lägre ställt krav på 

konkretion leder till bättre effektivitet men sämre rättssäkerhet, medan ett högre ställt 

krav leder till det motsatta – det vill säga sämre effektivitet men bättre rättssäkerhet. Mot 

bakgrund av det som framkommit ovan i avsnitt 4.3, och vad man får förstå som penning-

tvättsbrottslagens ändamål om en effektivare kriminalisering, kan det konstateras att en 

lägre grad av konkretion bättre överensstämmer med lagens syfte än en högre grad av 

konkretion.  

 

Vilken grad av konkretion som krävs för att brottslig verksamhet ska vara för handen ger 

förarbetena som nämnts inget svar på och i avsaknad av praxis lämnas vi därför i ovisshet 

om det förhållandet. Enligt min mening måste den minsta grad av konkretion som kan 
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accepteras anses vara de rättssäkerhetsgarantier som följer av beviskravet, legalitetsprin-

cipen och EKMR då några tydliga avsteg från dessa principer inte motiveras i förarbetena. 

Frågan blir då om det är möjligt att förena den önskade effektiviteten som uttrycks i för-

arbetena med dessa garantier. Det bör framhållas att ökad effektivitet är ett legitimt mål 

som kan motivera att vissa avsteg från det högt ställda kravet på rättssäkerhet kan göras. 

Att beivra och kunna döma för brott är en viktig del av en fungerande rättsstat. Åklagaren 

måste därför ha möjlighet att utreda brott på ett effektivt sätt, varför det ur ett åklagarper-

spektiv är viktigt med effektiva kriminaliseringar. Från den enskildas perspektiv spelar 

dock kravet på rättssäkerhet en överordnad roll. Hur avvägningen mellan dessa intressen 

ska göras, särskilt när det är fråga om avsteg från kravet på rättssäkerhet, bör enligt min 

mening redovisas öppet.207 Införandet av rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” 

måste på grund av den diskuterade konkretionsproblematiken anses vara ett uttryck för 

den i förarbetena påtalade flexibiliteten, som är tänkt att öka penningtvättsbrottets effek-

tivitet. Av den anledningen hade det varit önskvärt att detta förtydligades och inte endast 

omnämns som ett oproblematiskt utvidgande av bevistemat när det i realiteten är en ut-

vidgning av det straffbara området. 

 

När det gäller beviskravet kan följande sägas. Förarbetena betonar gång på gång att det 

allmänna beviskravet i brottmål är det som gäller för PTBL. I förarbetena betonas att 

resultatet av införandet av rekvisitet brottslig verksamhet inte medför ett sänkt beviskrav 

utan endast ett vidgat bevistema. Trots detta hämtas vägledning för hur brottslig verk-

samhet ska förstås från reglerna om utvidgat förverkande där ett annat beviskrav gäller. 

Prövningarna är som jag har konstaterat ovan olika. Konsekvenserna av att i PTBL till-

lämpa samma prövning som enligt utvidgat förverkande måste därför anses bli ett indirekt 

sänkt beviskrav. Det indirekt sänkta beviskravet innebär i sin tur att det straffbara området 

utvidgas. 

 

Slutligen återstår då att säga något om vilken grad av konkretion som bör ställas på den 

brottsliga verksamheten. Förarbetena tycks förorda att graden av konkretion ställs tämli-

gen lågt. Detta räcker enligt min mening inte för att uppnå de högt ställda kraven på rätts-

säkerhet som den enskilde försäkras genom bland annat legalitetsprincipen och EKMR. 

För att uppnå dessa krav bör det krävas en högre grad av konkretion beträffande rekvisitet 

brottslig verksamhet. Hur högt detta krav ska ställas är en fråga som behöver prövas av 

                                                
207 Jfr SOU 2012:12 s. 150 där det endast nämns att en avvägning måste göras. 
 



 49 

Högsta domstolen. Min uppfattning är att ett alldeles för högt ställt krav på konkretion av 

den brottsliga verksamheten inte heller är det mest ändamålsenliga för att bekämpa pen-

ningtvätt. Ett högre ställt krav riskerar dock inte att medföra rättssäkerhetsförluster för 

enskilda, varför det i den meningen är bättre än ett alldeles för lågt ställt krav. Om lag-

stiftaren vill frångå dessa krav på rättssäkerhet bör det till skillnad från förarbetena till 

penningtvättsbrottslagens svepande formuleringar tydligt motiveras. 
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