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1. Inledning  

I 23:2 RB anges att det under en förundersökning ska utredas vem som skäligen kan 

misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligga för åtal.  

En stark drivkraft bakom många brott, och kanske speciellt bakom den organiserade 

brottsligheten, är möjligheten att skaffa sig ekonomisk vinning. Regler om förverkande, 

som har funnits länge i svensk rätt, syftar till att beröva den dömde personen vinsten av 

sin brottslighet.
1
 Förverkandelagstiftningen har tidigare endast möjliggjort förverkande 

av utbyte av ett visst konkret brott. Av den anledningen har det varit svårt för de 

brottsbekämpande myndigheterna att styrka att egendom, som på goda grunder kan 

antas härröra från ”brottslig verksamhet”, utgör utbyte av ett visst specifikt brott. 

Av kriminalpolitiska skäl har det ansetts viktigt att lagförda personer berövas den 

egendom som de har åtkommit, eller på annat sätt förvärvat, som en direkt följd av 

deras brottsliga verksamhet.
2
 Den 1 juli 2008 infördes i 36:1b BrB en bestämmelse om 

utvidgat förverkande. Bestämmelsen innebär att det inte längre krävs ett styrkt samband 

mellan den egendom som förverkas och ett visst brott. Det är tillräckligt att åklagaren 

gör det klart mera sannolikt att egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så 

inte är fallet.   

Förundersökningen har med andra ord fått ytterligare ett uttalat syfte; nämligen att ge 

åklagaren underlag för sitt yrkande om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar     

Bestämmelsen om utvidgat förverkande i 36:1b BrB infördes för endast fyra år sedan 

och har tillämpats främst i narkotikamål. Det finns en viss osäkerhet om hur 

bestämmelsen ska tolkas och tillämpas. Syftet med detta arbete är att utreda gränsera för 

den nya regleringen om utvidgat förverkande. Det ska särskilt utredas hur bestämmelsen 

i 36:1b BrB bör tillämpas för att i det enskilda fallet möjliggöra förverkande av så 

mycket egendom som möjligt. Den övergripande frågan för denna uppsats är således; 
                                                           
1
 Reglering om förverkande av en persons egendom på grund av dennes brottslighet hade sin 

motsvarighet redan i de svenska landskapslagarna. Straffet biltog utdömdes för brott mot den så kallade 

edsöreslagstiftningen. Dessa brott var av allvarligare karaktär och straffet ledde bland annat till fredlöshet 

i hela riket samt förverkande av personens hela egendom.      
2
 Prop. 2007/08:68, s. 48.  
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hur ska bestämmelsen i 36:1b BrB tillämpas? För att besvara den frågan kommer 

ytterligare frågor att ställas.  

- Hur tillämpar åklagare och polis bestämmelsen i 36:1b BrB? 

- Kan egendom, i en utredning om utvidgat förverkande, tas i beslag inför ett 

eventuellt beslut om sakförverkande?  

- Vilken egendom, som klart mera sannolikt utgör utbyte av brottslig verksamhet, 

kan sakförverkas? 

- Varför kan inte vinningen som sådan förverkas och vad får detta för följder?  

 

1.2 Avgränsningar  

Inledningsvis behandlas rådets rambeslut som ligger till grund för den svenska 

regleringen om utvidgat förverkande.
3
 Artikel 3 i rambeslutet är av störst intresse för 

denna uppsats. För att förstå artikel 3 behandlas även artikel 2. Övriga artiklar i 

rambeslutet behandlas inte.   

Vidare behandlas det för brottmålsprocessen nya beviskravet ”klart mera sannolikt”. 

Särskilt utreds hur beviskravet ska tolkas och tillämpas. I uppsatsen diskuteras inte 

frågan om beviskravet inskränker artikel 6 i Europakonventionen.   

Ett beslut om utvidgat förverkande innebär att sådan egendom, som klart mera sannolikt 

härrör från en inte närmare identifierad brottslig verksamhet, förverkas från en person 

trots att denne inte är dömd för den brottsliga verksamheten. I uppsatsen kommer 

eventuella invändningar mot denna ordning inte att diskuteras.    

Av rättegångsbalkens tvångsmedelsbestämmelser behandlas endast reglerna om beslag 

och kvarstad då dessa är av störst betydelse för en utredning om utvidgat förverkande.    

 

 

 

                                                           
3
 Rådets rambeslut 2005/212/RIF om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från 

brott.  
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1.3 Metod och material   

I uppsatsen tillämpas framförallt traditionell rättsdogmatisk metod. Materialet som 

används utgörs därför främst av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Ytterligare två, 

för detta arbete viktiga, källor är Rikspolisstyrelsens inspektionsrapport
4
 och 

åklagarmyndighetens förverkandehandbok
5
. 

Med tanke på att uppsatsen bland annat syftar till att utreda hur bestämmelsen i 36:1b 

BrB ska tolkas och tillämpas utgör Regeringens proposition, om förverkande av utbyte 

av brottslig verksamhet, en central källa.
6
  

Vidare används civilrättslig doktrin och praxis i syfte att förstå, dels det nya beviskravet 

”klart mera sannolikt” och dels rekvisitet om sabotagerisk i rättegångsbalkens 

bestämmelse om kvarstad.  

Med hjälp av praxis utreds bland annat frågorna; hur tillämpas bestämmelsen idag? och 

vilken utredning måste åklagaren presentera för att nå upp till beviskravet ”klart mera 

sannolikt”?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Rikspolisstyrelsens inspektionsrapport 2012:7, Inspektion av polismyndigheternas handläggning av 

förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet. 
5
 Handbok – Förverkande m.m., Åtgärder mot ekonomiska fördelar av brott, Utvecklingscentrum 2010. 

6
 Prop. 2007/08:68. 
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2. Utvidgat förverkande  

I 36:1b st.1 BrB stadgas att egendom ska förklaras förverkad om det framstår som klart 

mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Av 

samma stycke framgår att istället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. 

Bestämmelsen medger med andra ord både sak- och värdeförverkande av egendom.   

36:1b BrB är en särskild rättsverkan av brott.
7
 Endast domstol kan fatta beslut om 

förverkande av utbyte av brottslig verksamhet.
8
 Vid domstolsförhandlingen kommer det 

att läggas fram bevisning inte endast gällande brottet utan också om viss egendoms 

samband med en brottslig verksamhet.  

 

2.1 Rådets rambeslut 

Den 24 februari 2005 antog rådet för rättsliga och inrikes frågor ett rambeslut om 

förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott.
9
 Syftet med 

rambeslutet är att säkerställa att det finns effektiva förvekanderegler i samtliga 

medlemsstater.
10

 Rådet konstaterar att det övervägande motivet för den 

gränsöverskridande och organiserade brottsligheten är ekonomisk vinning. För att 

bekämpa och förebygga denna brottslighet krävs det utökade möjligheter till 

förverkande av vinning av brottslighet och en mer enhetlig reglering i samtliga 

medlemsstater.
11

  

Enligt artikel 3 i rambeslutet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att 

kunna förverka egendom från personer som dömts för vissa allvarliga brott. För 

genomförandet av rambeslutet anvisas medlemsstaterna i artikel 3.2 tre alternativa 

modeller, enligt vilka förverkande av utbyte av brottslig verksamhet åtminstone ska 

kunna komma i fråga.  

Sverige har som utgångspunkt valt den första modellen i artikel 3.2 a som stadgar att 

förverkande ska ske om en nationell domstol på grundval av specifika sakförhållanden 

                                                           
7
 Prop. 2007/08:68, s. 36 och 63.  

8
 Prop. 2007/08:68, s. 53.  

9
 Rådets rambeslut 2005/212/RIF om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från 

brott.  
10

 Rådets rambeslut 2005/212/RIF, skäl (10).   
11

 Rådets rambeslut 2005/212/RIF, skäl (1).  
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är fullständigt övertygad om att egendomen i fråga härrör från den dömde personens 

brottsliga verksamhet, under en period som föregår domen för ett brott enligt artikel 

3.1.
12

 Egendomen behöver alltså inte knytas till ett konkret brott. Med egendom avses 

enligt artikel 1 all slags egendom, materiell eller immateriell, lös eller fast egendom 

samt juridiska handlingar som styrker äganderätt eller annan rätt till sådan egendom. 

Den andra modellen i artikel 3.2 b skiljer sig från den första modellen i ett avseende; 

nämligen att egendomen som förverkas ska härröra från den dömde personens liknande 

brottslighet.
13

  

Förverkanderambeslutet är av minimikaraktär och Sverige har valt att använda sig av ett 

lägre beviskrav för den sambandsbedömning som ska göras mellan egendomen och den 

påstådda brottsliga verksamheten.
14

 Artikel 3.2 a i rambeslutet har implementerats i 

36:1b BrB och enligt denna bestämmelse kan åklagaren yrka om förverkande av viss 

egendom om det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig 

verksamhet än att så inte är fallet.  

Den tredje modellen i artikel 3.2 c stadgar att förverkande ska vara möjligt om det kan 

fastställas att värdet av egendomen inte står i proportion till personens lagliga inkomster 

och en nationell domstol är fullständigt övertygad om att egendomen härrör från 

personens brottsliga verksamhet. Regeringen framhåller i propositionen att det framstår 

som mindre lämpligt att som enda utgångspunkt för möjligheten att besluta om utvidgat 

förverkande uppställa en bedömning av huruvida vissa inkomster är lagligen förvärvade 

eller inte. Samtidigt framför regeringen att den dömde personens ekonomiska 

förhållanden givetvis bör vara en av flera faktorer att beakta när det bedöms om viss 

egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet.
15

 Som kommer att framgå i följande 

avsnitt tar åklagarens yrkande om utvidgat förverkande nästan uteslutande sin 

utgångspunkt i ifrågavarande persons ekonomiska förhållanden. Särskilt beaktas om 

personens legala inkomster har möjliggjort förvärv av viss egendom.     

Läses artikel 3 parallellt med artikel 2 i rambeslutet kan det konstateras att artikel 3.2 a 

tar sikte på förverkande av egendomen medan artikel 2 tar sikte på förverkande av 

vinningen eller egendom som motsvarar sådan vinning. Med vinning avses enligt artikel 

                                                           
12

 Prop. 2007/08:68, s. 50 f.  
13

 Prop. 2007/08:68, s. 50 f.  
14

 Prop. 2007/07:68, s. 43.  
15

 Prop. 2007/08:68, s. 51.  
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1 varje ekonomisk fördel av brottsliga gärningar. Artikel 2 avser förverkande av brott 

och har implementerats i 36:1 BrB. Bestämmelsen i 36:1 st. 1 BrB stadgar att utbyte av 

ett brott enligt denna balk ska förklaras förverkat. I samma stycke anges att istället för 

det mottagna får dess värde förklaras förverkat.  

HD skriver i NJA 2010 s. 374 att termen ”utbyte av brott” avser dels konkret egendom 

som någon kommit över genom brott och dels den till ett visst penningbelopp 

uppskattade vinning som en gärningsman haft av sitt brott. För brott där utbytet inte 

utgörs av någon konkret egendom har förverkande endast ansetts kunna ske genom 

förverkande av vinningen av brottet i form av ett värdeförverkande.
16

 HD hämtar stöd 

för sitt resonemang i regeringens proposition Utökade möjligheter att förverka utbyte av 

och hjälpmedel vid brott m.m. i vilken regeringen konstaterar att begreppet ”utbyte av 

brott” omfattar såväl konkreta föremål som abstrakt vinst.
17

  

Artikel 3 stadgar däremot att varje medlemsstat som ett minimum ska vidta åtgärder 

som behövs för att den ska kunna förverka egendom. Artikel 3 uppställer således inget 

krav på att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som möjliggör förverkande av vinningen 

som sådan av den brottsliga verksamheten. Efter samma mönster stadgas det i 36:1b st. 

1 BrB att egendom eller värdet av egendomen får förverkas.    

Som slutsats i denna del kan det konstateras att ett utvidgat förverkande enligt 36:1b 

BrB förutsätter att det finns tillgänglig egendom som kan ligga till grund för åklagarens 

förverkandeyrkande. Med tillgänglig egendom avses i denna uppsats säkerställd eller 

kartlagd egendom. Det finns inget exempel på fall från praxis i vilket åklagaren har 

yrkat om förverkande av vinningen av den brottsliga verksamheten som sådan. Det har i 

samtliga fall funnits egendom som har legat till grund för åklagarens yrkande. Också 

åklagarmyndigheten framhåller, i sin handbok om förverkande m.m., att ”en 

förutsättning för att ett yrkande om utvidgat förverkande ska kunna framställas är att det 

finns tillgångar som kan förverkas”.
18

 I slutet av avsnitt 6.3 förs en diskussion om varför 

vinningen som sådan inte kan bli föremål för åklagarens förverkandeyrkande och vad 

konsekvenserna av detta förhållande blir.    

 

                                                           
16

 NJA 2010 s. 374 p. 12.  
17

 Prop. 2004/05:135, s. 85.  
18

 Förverkandehandboken, s. 20, 43.  
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2.2 Bestämmelsen i 36 kap. 1b§ BrB  

Bestämmelsen om utvidgat förverkande är subsidiär i förhållande till andra 

förverkandebestämmelser. Att den är subsidiär följer direkt av paragrafen i vilken det 

står att egendom, även i annat fall än som avses i 1 §, får förverkas om det är klart mera 

sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet.
19

 Detta innebär att om 36:1 BrB 

är tillämplig ska den bestämmelsen tillämpas före 36:1b BrB. Det stadgas i 36:1 BrB att 

utbyte av ett brott enligt denna balk ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart 

oskäligt. Det är således viktigt att åklagaren framställer alternativyrkanden när det är 

möjligt.   

Ponera att polisen under en husrannsakan hittar en ”bunt” med kontanter till ett värde av 

200 000 kr. Om det av försäljningsanteckningar framgår att personen i fråga har sålt 

narkotika för 200 000 kr kan det finnas anledning att tro att kontanterna utgör vinningen 

av försäljningen. Om det kan visas att just dessa kontanter utgör vinningen av 

narkotikabrottet kan åklagaren i första hand yrka om sakförverkande enligt 36:1 st. 1 

men. 1 BrB. Om det är osäkert att det är just de kontanter som man har hittat som utgör 

utbytet av brottet bör åklagaren i andra hand yrka om värdeförverkande enligt 36:1 st. 1 

men. 2 BrB. Men anta att polisen istället skulle ha hittat 250 000 kr. I en sådan situation 

bör åklagaren vidare beakta möjligheten att i tredje hand yrka om utvidgat förverkande 

av 50 000 kr enligt 36:1b BrB. Ett beslut om utvidgat förverkande förutsätter dock att 

det under förundersökningen har genomförts en tillgångsutredning som visar att 

personens ekonomi inte tillåter att han förvarar en så stor summa kontanter i bostaden. I 

avsnitt 5 redogörs för den så kallade tillgångsutredningen.  

Bestämmelsen i 36:1b BrB är fakultativ. I fjärde stycket stadgas att förverkande inte får 

beslutas om det är oskäligt.  Omständigheter som kan tala för att domstolen bör 

underlåta ett förverkande, helt eller delvis, är att straffvärdet för det 

förverkandeutlösande brottet är lågt eller om ett förverkandebeslut i kombination med 

påföljden för det aktuella brottet skulle utgöra en alltför kraftig reaktion på 

brottsligheten. Ytterligare en omständighet som skulle kunna tala för att ett förverkande 

är oskäligt är att den egendom som är föremål för prövningen har varit i personens 

besittning under lång tid.
20

      

                                                           
19

 Prop. 2007/08:68, s. 95.  
20

 Se prop. 2007/08:68, s. 97.  
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Bestämmelsen i 36:1b st.1 BrB stadgar att en förutsättning för att domstolen ska kunna 

besluta om utvidgat förverkande är att personen i fråga döms för ett 

förverkandeutlösande brott. Med förverkandeutlösande brott menas sådana som har sex 

år eller mer i straffskalan. I andra stycket sker dock en uppräkning av brott som inte har 

fängelse i sex år eller mer i straffskalan men som ändå kan leda till förverkande i 

enlighet med första stycket. Exempel på sådana brott är narkotikabrott enligt 1 § 

narkotikastrafflagen, dopningsbrott enligt 3 § st. 1 i lagen om förbud mot vissa 

dopningsmedel och människohandel enligt 4:1a st. 3 BrB. Även försöksbrott är 

förverkandeutlösande enligt 36:1b st. 3 BrB.  

Ytterligare en förutsättning för utvidgat förverkande enligt 36:1b BrB är att det 

förverkandeutlösande brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte. Det följer 

således av ordalydelsen att något utbyte inte behöver ha uppkommit i det enskilda fallet 

för bestämmelsens tillämplighet. De brott som träffas av regeln är för det första brott 

som för straffansvar uppställer krav på att gärningen ska ha inneburit vinning. Exempel 

på sådana brott är grovt bedrägeri och grov förskingring. För det andra träffas brott för 

vilka vinningsrekvisit inte uppställs men som i det enskilda fallet har gett eller haft 

förutsättningar att kunna ge utbyte. Med detta menas brott som har begåtts i vinstsyfte. 

För det tredje brott utan vinningsrekvisit men som till sin karaktär är sådana att de kan 

ge utbyte. Exempel på sådana brott är smuggling, narkotikabrott, skattebrott etc.
21

 Med 

utbyte av brott eller brottslig verksamhet avses enligt 36:1c BrB även egendom som har 

trätt i stället för utbyte, avkastning av utbyte samt avkastning av det som trätt i stället 

för utbyte.  

Regeringen framhåller i propositionen att det ska vara möjligt att förverka egendom från 

brottslig verksamhet som begåtts före ikraftträdandet av den nya 

förverkanderegleringen. Däremot är en förutsättning, för att domstol ska kunna besluta 

om utvidgat förverkande, att det förverkandeutlösande brottet har begåtts efter 

lagstiftningens ikraftträdande den 1 juli 2008. Retroaktiv tillämpning av 

förverkandebestämmelser har ansetts vara konventionsstridigt.
22

  

Lagrådet uttryckte i sitt yttrande viss skepsis över utformningen av 

övergångsbestämmelserna. Lagrådet anförde att det inte kunde anses rimligt att ett 

                                                           
21

 Prop. 2007/08:68, s. 94 f.  
22

 Se prop. 2007/08:68, s. 91 samt Europadomstolens dom i Welch mot Storbritannien (1/1994/448/527), 

9 februari 1995. 
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förverkande hos gärningsmannen, som inte var möjligt när brottet begicks, långt senare 

skulle kunna genomföras på grund av att han begått ett nytt brott. Lagrådet konstaterade 

att en sådan lagstiftning måste anses ha retroaktiv verkan.
23

   

Regeringen valde dock att bortse från lagrådets invändning om retroaktivitet och 

konstaterar i propositionen att en gärningsman har att ta i beräkning att utbyte av 

brottslig verksamhet, som ligger i tiden före ikraftträdandet av den nya regleringen, kan 

komma att förverkas som en följd av det förverkandeutlösande brottet som begås efter 

ikraftträdandet. Hänsyn ska således tas till hur regleringen såg ut vid gärningstillfället, 

dvs. när det förverkandeutlösande brottet begicks.
24

 Det finns dock ett undantag från 

detta. Förverkande kan inte ske hos den person som, genom bodelning eller på grund av 

arv eller testamente eller genom gåva, förvärvat egendom av den dömde före 

ikraftträdandet av den nya lagen.
25

 

Utvidgat förverkande är en särskild rättsverkan av brott och en sådan talan ska prövas 

tillsammans med åtalet för det förverkandeutlösande brottet.
26

 Detta hindrar dock inte 

att ett förverkandeyrkande riktas mot annan person än den som har begått det 

förverkandeutlösande brottet. När förverkandetalan rör någon som inte är tilltalad för 

brott gäller lagen om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet.
27

 

En förutsättning för en sådan talan är att det kan styrkas att det faktiskt har skett ett 

förvärv från den person som har dömts för det förverkandeutlösande brottet.
28

  Talan om 

utvidgat förverkande kan riktas mot personer som är närstående till den dömde personen 

och som genom familjerättsliga fång har förvärvat egendomen samt mot andra personer 

som förvärvat egendomen på annat sätt. Om annan person än närstående har förvärvat 

egendom från den dömde krävs det dock för förverkande att vederbörande var i ond tro 

om egendomens ursprung.
29

  

Enligt 36:1b BrB får egendom förverkas om det framstår som klart mera sannolikt att 

den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Regeringen framhåller 

att det förverkandeutlösande brottet läggs till grund för antagandet att personen är 

inblandad även i annan vinstbringande brottslighet. Genom att styrka detta brott öppnas 

                                                           
23

 Lagrådets yttrande, se prop. 2007/08:68, s. 167.   
24

 Prop. 2007/08:68, s. 91 f. 
25

 Prop. 2007/08:68, s. 92.  
26

 Prop. 2007/08:68, s. 63.    
27

 Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall.  
28

 Prop. 2007/08:68, s. 68.  
29

 Prop. 2007/08:68, s. 69.  
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en möjlighet att förverka egendom som inte kan knytas till ett konkret brott. Regeringen 

framhåller vikten av att antagandet noga utreds och prövas i domstol.
30

  

I en utredning om utvidgat förverkande behöver således inte den brottsliga 

verksamheten visas och närmare preciseras. Däremot krävs det, för att yrkandet om 

utvidgat förverkande ska kunna bifallas av domstolen, att det etableras ett samband 

mellan egendomen som förverkandeyrkandet avser och den inte närmare konkretiserade 

brottsliga verksamheten.
31

 

I följande avsnitt ska innebörden av begreppet brottslig verksamhet utredas.  

  

2.3 Rekvisitet ”brottslig verksamhet”   

Enligt 23:1 RB får en förundersökning inledas om det finns anledning att anta att ett 

brott som hör under allmänt åtal är begånget. Det måste föreligga någon konkret 

omständighet till stöd för misstanken om en viss konkret brottslig gärning.
32

 Ekelöf 

diskuterar i en artikel om hemlig avlyssning om det i rättegångsbalken bör införas en 

möjlighet att inleda förundersökning när det finns anledning att anta att det förövats 

brottslig verksamhet av visst slag. Ekelöf ger som exempel på en sådan situation ”att 

polisen kunnat konstatera att en person lever på stor fot, att denne inte tycks ha någon 

ordinär yrkesverksamhet, att han då och då träffar personer som misstänks syssla med 

narkotika och att han ibland reser med flyg till Amsterdam för att sedan åter dyka upp i 

Stockholm utan att man alltid kan fastställa hur han kommit in i landet”. En situation 

som denna kan med andra ord ge upphov till misstanke om att en person ägnar sig åt en 

inte närmare specificerad brottslig verksamhet och detta trots att det inte finns några 

tecken på att mannen i fråga har förövat en konkret brottslig gärning.
33

   

Regeringen framhåller att det med uttrycket ”brottslig verksamhet” i 36:1b BrB avses 

brottslig verksamhet som inte närmare har konkretiserats.
34

 Uttrycket återfinns även i 

andra bestämmelser. Exempelvis stadgas i 28:3 st. 2 RB att husrannsakan får ske i en 

lokal som brukar användas gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig 

                                                           
30

 Prop. 2007/08:68, s. 50. 
31

 Prop. 2007/08:68, s. 62.  
32

 Bring, Förundersökning, s. 153 och 219.  
33

 Se Ekelöf, Ett problem med avseende på hemlig avlyssning, s. 659.  
34

 Prop. 2007/08:68, s. 62.  
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verksamhet. I propositionen till den bestämmelsen anges att med uttrycket ”brottslig 

verksamhet” avses att det inte är fråga om misstankar om konkreta, urskiljbara brott.
35

 

På liknande sätt används uttrycket i 3 § i den numera upphävda polisdatalagen 

(1998:622) för att markera skillnaden mellan förundersökning och 

underrättelseverksamhet. I motiven anges att med underrättelseverksamhet avses 

informationsbearbetning på ett tidigt stadium när något konkret brott, som kan ligga till 

grund för inledande av förundersökning, inte har påvisats.
36

  

Det är inte en förutsättning, för ett beslut om utvidgat förverkande, att egendomen 

härrör från brottslig verksamhet som den dömda personen har haft kännedom om eller 

varit delaktig i. Regeringen framhåller i propositionen att ett utvidgat förverkande inte 

handlar om att fastställa någons skuld till en inte närmare konkretiserad kriminell 

verksamhet.
37

 Det samband som måste etableras, för att domstolen ska kunna besluta 

om utvidgat förverkande, ska föreligga mellan egendomen och den brottsliga 

verksamheten, inte mellan personen och den brottsliga verksamheten.  

I en utredning om utvidgat förverkande kommer misstanken om att egendom härrör från 

en inte närmare identifierad brottslig verksamhet i stor utsträckning bygga på personens 

ekonomiska förhållanden.
38

 Om personen, som är föremål för förverkandeyrkandet, inte 

har några eller endast små legala inkomster och samtidigt lever på stor fot och innehar 

värdefulla tillgångar finns det anledning att anta att den innehavda egendomen, eller 

delar av den, härrör från någon form av kriminell verksamhet. Detta samband mellan 

egendomen och den brottsliga verksamheten kan åklagaren etablera med hjälp av en så 

kallad tillgångsutredning vilken det kommer att redogöras närmare för i avsnitt 5 och 6.  

Enligt 36:1b BrB ska det göras klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av 

brottslig verksamhet. I följande avsnitt ska det för brottmålsprocessen helt nya 

beviskravet behandlas.  

        

 

 

 

                                                           
35

 Prop. 1997/98:181, s. 48 f.  
36

 Prop. 1997/98:97, s. 122.  
37

 Prop. 2007/08:68, s. 63.  
38

 Prop. 2007/08:68, s. 71, NJA 2010 s. 374 p. 7.  
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2.4 Beviskravet ”klart mera sannolikt” 

I brottmålsprocessen gäller beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”. Enligt propositionen 

var det, för att uppfylla förverkanderambeslutets krav, nödvändigt att införa ett nytt 

beviskrav. Det nya beviskravet ansågs nödvändigt för att ge de brottsbekämpande 

myndigheterna ett effektivt verktyg i arbetet med att förverka utbyte av brottslig 

verksamhet. Regeringen anför att det skulle vara förenat med alltför stora svårigheter, 

och regleringen skulle tappa sitt syfte, om sambandet mellan viss egendom och den 

brottsliga verksamheten skulle behöva styrkas fullt ut.
39

  

Beviskravet ”klart mera sannolikt” ska enligt regeringen ligga mellan det civilrättsliga 

beviskravet ”sannolikt” och det straffrättsliga och för brottmålsprocessen tillämpliga 

beviskravet ”ställt utom rimliga tvivel”.
40

 Det är dock svårt att endast med ledning av 

detta säga något om beviskravets styrka. Regeringen framhåller att beviskravet är 

konstruerat på ett sådant sätt att det möjliggör sambandsbedömningar som består i att 

väga mot varandra konkurrerande och var för sig mer eller mindre sannolika 

förklaringar till viss egendoms ursprung.
41

 

Beviskravet har sitt egentliga ursprung i civilrättslig praxis. I NJA 1977 s. 176 

behandlas frågan om huruvida ett trafikolycksfall orsakats av en grop i vägbanan eller 

om det fanns andra förklaringar till olyckan. HD anför att om det ”i beaktande av 

samtliga i målet förekommande omständigheter framstår som klart mera sannolikt att 

orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att något av de 

sakförhållanden som hans motpart åberopat har utgjort skadeorsaken, bör den 

skadelidandes påstående om händelseförloppet läggas till grund för domstolens 

avgörande”. I doktrinen hävdar Carlsson att det som utgångspunkt måste förutsättas att 

orsaksbedömningen, för personskadornas del, grundar sig på den civilrättsliga 

överviktsprincipen. Carlsson framhåller vidare att den skadeorsak som framstår som 

klart mest sannolik bland de angivna alternativen bör klara överviktstestet.
42

  

Enligt överviktsprincipen ska den skadeorsak som framstår som klart mest sannolik 

bland de angivna alternativen läggas till grund för avgörandet. Enligt Andersson innebär 

principen att det ska framstå som sannolikt i sig att en viss faktor medfört skadan samt 

                                                           
39

 Prop. 2007/08:68, s. 66.  
40

 Prop. 2007/08:68, s. 95.  
41

 Prop. 2007/08:68, s. 95. 
42

 Carlsson, Arbetsskada, s. 447 f.  
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att denna faktor är en klart mer sannolik orsak än andra som anförts i rättegången.
43

 

Kravet att det ska framstå som klart mera sannolikt ger enligt Carlsson uttryck för 

tanken att det bör finnas en viss marginal mellan värdet av de konkreta omständigheter 

som talar för ett faktum och faktorer som talar emot detta.
44

  

Regeringen ger i propositionen uttryck för att beviskravet ”klart mera sannolikt” i 36:1b 

BrB ska tillämpas i enlighet med den civilrättsliga överviktsprincipen. I propositionen 

anges nämligen att det bör ankomma på åklagaren att först och främst göra det sannolikt 

i sig att egendomen har sitt ursprung i brottslig verksamhet. Sannolikheten för den 

härkomsten ska vidare vara mer sannolik än motsatsen att egendomen har förvärvats på 

ett lagligt sätt.
45

 Förverkandeutredning måste således i stor utsträckning rikta in sig på 

den berördes ekonomiska förhållanden. Jag behandlar polisens arbete med 

tillgångsutredningar i kapitel 4 men redan här kan sägas att det handlar om att 

undersöka om en persons tillgångar framstår som orimliga med hänsyn till hans reella 

möjligheter att på laglig väg bygga upp och bibehålla en förmögenhet.
46

 Beviskravet 

utreds närmare i kapitel 5 nedan.  

 

2.5 Sak- eller värdeförverkande? 

Enligt 36:1b st. 1 BrB kan ett yrkande om utvidgat förverkande avse både 

sakförverkande och värdeförverkande. Sakförverkande innebär att viss egendom 

förklaras förverkad. Värdeförverkande innebär istället att egendom till ett visst värde 

förklaras förverkad. Medan ett sakförverkande innebär att ägaren eller 

nyttjanderättshavaren förlorar sin rätt till den aktuella egendomen innebär ett 

värdeförverkande en förpliktelse för den enskilde att betala ett angivet belopp till 

staten.
47

  Vad gäller värdeförverkande är det nettoutbytet, med andra ord den brottsliga 

vinsten minus de kostnader som krävts för att begå brottet, som kan förverkas.
48

 Det 

ankommer på kronofogdemyndigheten, efter domstols beslut om värdeförverkande, att i 

enlighet med bestämmelserna i utsökningsbalken avgöra vilken egendom som ska 

förverkas.  

                                                           
43

 Se Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s. 295.  
44

 Carlsson, Arbetsskada, s. 451.  
45

 Prop. 2007/08:68, s. 66.  
46

 Prop. 2007/08:68, s. 95 f.    
47

 Se Förverkandehandboken, s. 13 ff.  
48

 Förverkandehandboken, s. 16.  
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Vid sakförverkande av utbyte av brott enligt 36:1 BrB behöver åklagaren visa att 

egendomen som förverkas är utbytet av just det brottet eller att egendomen i sin helhet 

har trätt istället för det ursprungliga utbytet.
49

 Det måste med andra ord föreligga 

identitet mellan tillgången som förverkas och det brottsliga utbytet.  

Som en följd av Högsta domstolens dom i NJA 2010 s. 374 är identitet inte en 

förutsättning för att kunna sakförverka egendom som klart mera sannolikt utgör utbyte 

av brottslig verksamhet. I domen yrkade åklagaren förverkande av en i förvar tagen 

personbil eller dess värde. Enligt bestämmelsen i 36:1b BrB kan egendom som ”utgör 

utbyte av brottslig verksamhet” förverkas. HD framhåller att formuleringen ger intryck 

av att möjligheten till sakförverkande skulle vara begränsad till konkret utbyte av brott 

och egendom som trätt i sådan egendoms ställe.
50

    

HD framhåller vidare att rambeslutets reglering om utvidgat förverkande endast tar sikte 

på förverkande av viss egendom.
51

 För att förverka viss egendom krävs det enligt artikel 

3.2 a i rambeslutet att den ”härrör” från brottslig verksamhet. Domstolen konstaterar att 

inte bara materiella tillgångar som direkt genererats av brottslig verksamhet ska anses 

härröra från brottslig verksamhet, utan även tillgångar som den dömde kunnat förvärva 

till följd av vinningen av den brottsliga verksamheten.
52

     

HD kommer till slutsatsen att bestämmelsen om utvidgat förverkande i 36:1b BrB 

lämnar utrymme för sakförverkande av viss egendom, när det framstår som klart mera 

sannolikt att den dömde personen inte skulle ha kunnat förvärva egendomen om han 

inte haft intäkter från brottslig verksamhet.
53

 I avsnitt 6.2 diskuteras hur vidsträckt HD:s 

dom kan tillämpas.    

Rättegångsbalkens tvångsmedel utgör ett viktigt redskap i den tillgångsinriktade 

brottsbekämpningen och kan användas i syfte att säkra ett domstolsbeslut om 

förverkande. De tvångsmedel som är av intresse för denna uppsats ska redogöras för 

nedan i kapitel 3. Som avslutning till detta avsnitt ska konstateras att valet av 

förverkandemetod har betydelse för vilka tvångsmedel som kan användas. Om 

åklagaren yrkar om sakförverkande får egendom tas i beslag för att säkra en framtida 

                                                           
49

 Förverkandehandehandboken, s. 15.  
50

 NJA 2010 s. 374 p. 13.  
51

 Se artikel 3 i rådets rambeslut 2005/212/RIF. 
52

 NJA 2010 s. 374 p. 14.   
53

 NJA 2010 s. 374 p. 14-17.  
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verkställighet. Om åklagaren däremot yrkar om värdeförverkande tillämpas reglerna om 

kvarstad och förvar.
54

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Berggren, Brottsbalken – en kommentar, s. 457.  
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3. Tvångsmedel  

Det är åklagarens uppgift att tillsammans med polisen bekämpa brottsligheten i landet. 

Det har ansetts vara nödvändigt att dessa aktörer ges en starkare position i förhållande 

till försvaret. Åklagare och polis har därför getts befogenhet att under 

förundersökningen besluta om olika straffprocessuella tvångsmedel.   

Enligt polisrättsutredningen omfattar begreppet tvångsmedel sådana åtgärder som 

innebär direkta ingripanden mot person eller egendom och som utgör ett intrång i 

personens rättssfär. Det kan exempelvis vara fråga om en inskränkning av den 

personliga friheten eller i rätten att förfoga över viss egendom. Åtgärden ska även, för 

att definieras som tvångsmedel, syfta till att åstadkomma ett konkret resultat och 

dessutom medföra synbara eller kännbara verkningar för personen som åtgärden riktar 

sig mot.
55

 Bylund har beskrivit tvångsmedel som sådana åtgärder vilka inte utgör straff 

eller sanktioner men som har en funktion i straffprocessen och som kan innefatta tvång 

mot person eller egendom.
56

  

Det har gjorts ändringar i tvångsmedelsbestämmelserna som en följd av den nya 

regleringen om utvidgat förverkande. Av 28:1 st. 1 RB följer numera att husrannsakan 

får företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att där utröna omständigheter som 

kan vara av betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 

enligt 36:1b BrB. Samma anpassning har gjorts i bestämmelsen om kroppsvisitation i 

28:11 st.1 RB. De tvångsmedel som i detta arbete främst är av intresse, och som ska 

redogöras närmare för nedan, är beslag och kvarstad.  

 

3.1 Beslag  

Egendom kan tas i beslag inför ett eventuellt beslut om sakförverkande. Att det finns 

möjlighet att sakförverka viss egendom betyder däremot inte att man automatisk får ta 

sådan egendom i beslag.   

Av 27:1 st. 1 RB följer att föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning 

om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i 

                                                           
55

 SOU 1995:47, s. 138 f.  
56

 Bylund, Rättegång III, s. 38 och 42.  
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beslag. Även skriftliga handlingar får tas i beslag enligt 27:1 st.2. Bestämmelsen i 27:1 

RB gäller endast i fråga om lösa saker.
57

  

Med föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott avses så 

kallade bevisbeslag. Ett bevisbeslag innebär att föremålet kan ha betydelse för det 

slutliga avgörandet av målet eller för den fortsatta utredningen genom att ge uppslag till 

nya ledtrådar.
58

 Exempelvis kan i ett narkotikamål kontanter utgöra bevisning och 

därmed tas i beslag i syfte att kontrollera sedelnummer och fingeravtryck samt för 

undersökning av eventuella blodspår med DNA-teknik. I narkotikamål kan också 

kontanter tas i beslag för undersökning av beloppets storlek och fördelning i olika 

buntar etc.  

I bestämmelsen om beslag har gjorts vissa ändringar som en följd av den nya 

regleringen om utvidgat förverkande. I 27:1 st. 1 p. 2 stadgas numera att föremål som 

skäligen kan antas ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig 

verksamhet enligt 36:1b BrB får tas i beslag. Regeringen framhåller i propositionen 

vikten av att det skapas en klart uttalad möjlighet att tillgripa de aktuella tvångsmedlen i 

direkt syfte att säkerställa utredningen av förverkandefrågan. Bestämmelsen medger att 

handlingar säkerställs som kan ge en uppfattning om den enskildes ekonomiska 

tillgångar och hur hans ekonomi har utvecklats. Av propositionen följer att t.ex. kopior 

av handlingar som utvisar köp och försäljning av kapitalvaror, tillgodohavanden i 

utländska banker eller innehav av fastigheter i utlandet ska vara möjliga att ta i beslag.
59

 

Tillägget i 27:1 st. 1 RB tar med andra ord sikte på bevisbeslag. 

Åklagare har framhållit att utvidgat förverkande är en särskild rättsverkan av brott och 

att egendom, som klart mera sannolikt härrör från brottslig verksamhet, av den 

anledningen ska anses vara förverkad på grund av det förverkandeutlösande brottet. 

Egendomen kan då tas i beslag enligt 27:1 st. 1 p. 1 RB för att den är förverkad på 

grund av brott.
60

 I avsnitt 6.1 ska diskuteras om 27:1 RB tillsammans med 36:1b BrB 

verkligen medger att egendom, som klart mera sannolikt utgör utbyte av brottslig 

verksamhet, tas i beslag.  

                                                           
57

 Fitger och Mellqvist, Domstolsprocessen, s. 197.  
58

 Bring, Förundersökning, s. 395.  
59

 Prop. 2007/08:68, s. 81.  
60

 Personlig kommunikation med Roger Waldenström, kammaråklagare på åklagarmyndighetens 

utvecklingscentrum i Stockholm, 2012-11-23 och med Jan Tibbling, kammaråklagare och internationell 

samordnare på Ekobrottsmyndigheten, 2012-10-31.    
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3.2 Kvarstad  

Kvarstad kan användas för att säkra verkställighet av en senare dom om förverkande. 

26:1 st. 1 RB stadgar att om någon är skäligen misstänkt för brott och om det skäligen 

kan befaras att han undandrager sig att betala värdet av förverkad egendom, som kan 

komma att på grund av brottet ådömas honom, får förordnas om kvarstad på så mycket 

av hans egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning. Med egendom avses 

både fast och lös egendom. Regeringen konstaterar i propositionen att några 

lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga för att rätten ska kunna belägga egendom med 

kvarstad i syfte att säkerställa betalning av värdet av förverkad egendom.
61

  

En förutsättning för att belägga egendom med kvarstad är att viss sabotagerisk 

föreligger. Det ska skäligen kunna befaras att den misstänkte, genom att avvika eller 

genom att undanskaffa egendom eller på annat sätt, undandrar sig att betala den 

ersättning som kvarstaden ska trygga. Beviskravet ”skäligen kunna befaras” ska anses 

motsvara beviskravet ”antagligt” enligt Ekelöfs bevisskala.
62

 Det senare beviskravet är 

mycket lågt ställt. I det följande ska utredas vilka förutsättningar som finns för att 

belägga egendom med kvarstad i syfte att säkerställa ett senare beslut om 

värdeförverkande.  

HD har behandlat ”sabotagerisken” i ett antal domar.
63

 I NJA 1992 s. 154 behandlades 

frågan om kvarstad för fordran grundad på omfattande stölder från gäldenärernas 

arbetsgivare. De ifrågavarande personerna var dömda för grov stöld respektive 

medhjälp till grov stöld från sin arbetsgivare. I kvarstadsfrågan framhöll HD att för 

denna brottslighet har båda dömts till långvariga frihetsstraff och att de fordrade 

beloppen är mycket stora. HD konstaterade att det i ett sådant läge i allmänhet måste 

anses föreligga en påtaglig risk att gäldenären på ena eller andra sättet söker undkomma 

att betala skulden.  

HD konstaterade i målet att det förelåg en risk, grundad på ett antagande om en typisk 

frestelse, att svarandena skulle undandra sig betalning. Westberg menar att HD genom 

                                                           
61

 Prop. 2007/08:68, s. 82 ff.   
62

 Ekelöf, Rättegång III, s. 28.  
63

 Se bland annat NJA 1983 s. 862 I och II, NJA 1986 s. 450, NJA 1988 s. 305, NJA 1999 s. 644.  
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denna dom har öppnat dörren för konceptet abstrakt fara.
64

 Westberg beskriver den 

abstrakta faran som att svaranden befinner sig i, eller riskerar att hamna i, en 

ekonomisk, personlig och/eller social situation som typiskt sett innefattar en generell 

faremöjlighet. Han skriver vidare att en svarande som befinner sig i eller riskerar att 

hamna i detta läge skulle frestas att vidta åtgärder som innefattar en skadlig obstruktion 

mot sökandens rätt. Den abstrakta faran ska jämföras med den konkreta faran som 

förutsätter att det finns objektivt fastställbara tecken för att svaranden just i det aktuella 

fallet ämnar vidta en specifik åtgärd till skada för sökanden.
65

  

Westberg för ett resonemang om prejudikatets räckvidd och presenterar två olika 

tankesätt som skulle kunna ha legat till grund för HD:s dom. Det ena synsättet, som är 

av störst intresse för detta arbete, handlar om en presumtion för fortsatt illojalt 

beteende. Westberg framhåller att idén om den omoraliska personens rationalitet bygger 

på att svaranden har uppträtt på ett extraordinärt sätt, t.ex. genom att ha begått ett brott, 

som har inneburit att han har försatt sig i en abstrakt faresituation och att detta 

risktagande rättfärdigar ett antagande om hans fortsatta illojalitet. Westberg konstaterar 

att ur denna synvinkel skulle HD ha menat att en sabotagerisk kan presumeras då den 

tidigare illojaliteten avser en allvarlig och omfattande förmögenhetsbrottslig 

verksamhet.
66

 

I betänkandet till HD:s dom i NJA 1992 s. 154 anförde RevSek:n att, som en följd av 

det fordrade beloppets storlek, full betalning torde kunna ske endast med stora 

uppoffringar. Han konstaterade att frestelsen att undkomma fullgörande av 

betalningsskyldigheten då måste vara desto större.
67

  

Domar om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet har främst meddelats i 

narkotikamål. I sådana ärenden har den person som är föremål för förverkandeyrkandet 

ofta inga eller endast marginella legala inkomster. Om det finns tillgångar har dessa ofta 

finansierats med inkomster från brottslig verksamhet. Dessutom är det inte ovanligt att 

kontantberäkningarna har resulterat i stora underskott (se avsnitt 6 för en närmare 

genomgång av kontantberäkningar). Om vi applicerar Westbergs resonemang på en 

situation som denna kan det argumenteras för att uppoffringen att erlägga det förverkade 
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beloppet till staten måste anses vara stor och att det därmed finns en risk att personen 

ifråga kommer att försöka undandra sig betalning. Om däremot förverkandeyrkandet 

riktar sig mot en person som både har legala inkomster och inkomster från brottslig 

verksamhet är sannolikt uppoffringen att betala det förverkade beloppet mindre. I en 

sådan situation kan det möjligtvis påstås att det föreligger en presumtion för fortsatt 

illojalt beteende. Det skulle med andra ord kunna argumenteras för att det, i utredningar 

om utvidgat förverkande, föreligger en presumtion för kvarstad och att denna bryts 

endast om personen ifråga kan visa att det inte föreligger någon sabotagerisk.   

För att visa att det föreligger viss sabotagerisk kan, i en utredning om utvidgat 

förverkande, uppgifter inhämtas även från kronofogdemyndigheten om eventuella 

restförda skulder och betalningsanmärkningar.
68

  

Som avslutning till kapitel 3 ska följande framhållas. Även om det inte finns 

förutsättningar för att säkerställa egendom bör den noga dokumenteras. En förutsättning 

för att åklagaren ska kunna yrka om utvidgat förverkande är nämligen, som också har 

framhållits i avsnitt 3.1, att egendom har kartlagts.   
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4. Tillgångsutredning 

Regeringen konstaterar i propositionen att en utredning om utvidgat förverkande i stor 

utsträckning måste rikta in sig på den berördes ekonomiska förhållanden.
69

 I en 

utredning om utvidgat förverkande yrkas egendom, som inte kan knytas till ett konkret 

brott, förverkad. För att kunna knyta egendom till en inte närmare identifierad brottslig 

verksamhet krävs det att en så kallad tillgångsutredning genomförs. En 

tillgångsutredning kan sägas syfta till att göra det sannolikt att egendom utgör utbyte av 

brottslig verksamhet.  I utredningen undersöks om det föreligger stor skillnad mellan 

den enskildes förvärvsförmåga och dennes innehav av förmögenhetstillgångar. Den 

misstänktes officiella och dolda ägande av tillgångar utreds samt hans möjligheter att 

med legalt intjänade medel anskaffa och vidmakthålla tillgångarna. 

Ekobrottsmyndigheten har upprättat två mallar som anger vilka uppgifter som ska ingå i 

en tillgångsutredning.
70

  

Tillgångsutredningen utgör en del av förundersökningsprotokollet och kan vara 

antingen förenklad eller utvidgad/vanlig. I det följande avses med begreppet 

”tillgångsutredning” den vanliga, utvidgade, tillgångsutredningen. 

Den förenklade tillgångsutredningen består av två delar; slagning i offentliga register i 

syfte att få information om den misstänktes officiella inkomster och ägande samt 

inhämtning av tillgänglig underrättelse- och utredningsinformation. Exempel på 

uppgifter som ska inhämtas är uppgifter om taxering, aktuellt skuldsaldo samt eventuellt 

fastighetsinnehav. Inhämtning av underrättelse- och utredningsinformation syftar till att 

fånga upp information som kan finnas i polisens register om inofficiella tillgångar och 

uppgifter om dolt ägande.
71

 

Det som skiljer den utvidgade tillgångsutredningen från den förenklade är att i den 

tidigare kartläggs den misstänktes hela ekonomi. Även närståendes ekonomi och 

eventuella bulvanförhållanden kan vara föremål för utredning.
72

 Som ett led i en 

utvidgad tillgångsutredning görs ofta en så kallad kontantberäkning i syfte att 

kontrollera om de legala inkomsterna kan förklara de påträffade tillgångarna. Ofta är en 

utvidgad tillgångsutredning rimlig att genomföra när den person, som är föremål för 
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förverkandeyrkandet, har en så kallad blandad ekonomi, d.v.s. en mix av legala 

inkomster och inkomster från brottslig verksamhet. Om en person med en blandad 

ekonomi visar upp en exklusiv livsföring samt rör sig med dyrbar egendom måste det 

undersökas om hans lagliga inkomster kan förklara hans livsföring och innehav av 

tillgångar. En mer ingående beskrivning av kontantberäkningen följer nedan i avsnitt 

4.2.  

Tillgångsutredningen består av två centrala delar; kartläggning av egendom samt 

kontantberäkningar.  

  

4.1 Kartläggning av tillgångar 

I en tillgångsutredning bör uppgifter om bland annat följande tillgångar inhämtas.
73

  

 Finansiella tillgångar. Förfrågningar kan skickas ut till banker och kreditinstitut.  

 Ägande i egna bolag. Uppgifter om eventuellt ägande i egna bolag kan inhämtas 

från InfoTorg. 

 Fordon. Det bör utredas vem som är formell respektive faktisk ägare till ett 

fordon. Ägandeuppgifter kan inhämtas från vägtrafikregistret via InfoBil. 

Eventuella dolda äganderätter och bulvanförhållanden måste även utredas.  

  Fastigheter. Uppgifter om vem som står som lagfaren ägare på en viss fastighet 

kan inhämtas från Lantmäteriet.  

 Övriga tillgångar. Innehav av övriga tillgångar som exempelvis klockor, 

smycken, fordringar, kontanter, pengar på konto i någon annans namn etc. bör 

kartläggas.  

 Fordringar. Av förhör med den tilltalade kan framgå att han har fordringar på 

vissa personer.   

Vidare ska uppgifter om skulder inhämtas från kronofogdemyndigheten. Förfrågningar 

om eventuelle skuldförhållanden bör även skickas till olika banker.      

Vid kartläggningen av en persons tillgångar är det ofta inte tillräckligt att inhämta 

uppgifter från olika register. Det är inte ovanligt att så kallade livstidskriminella har ett 

utvecklat ”bulvantänk”. För att fastställa äganderätten till t.ex. ett fordon är det ofta inte 
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tillräckligt att kontrollera vem som är upptagen som ägare i vägtrafikregistret. Inte 

sällan måste utredaren fastställa bulvanförhållanden och så kallade ”dolda 

äganderätter”. Låt oss ponera att X är misstänkt för ett förverkandeutlösande brott och 

att en tillgångsutredning har inletts. Utanför X:s hus står en BMW parkerad. Efter 

kontroll i vägtrafikregistret upptäcks att den formella ägaren av bilen är X:s syster Y. En 

rad utredningsuppgifter kan vidtas för att fastställa den verkliga äganderätten till bilen. 

Utdrag kan göras från polisens händelserapporterinssystem STORM. Av STORM-

uppgifterna framgår om fordonet någon gång har stoppats och kontrollerats och vem 

som då framförde fordonet. Om bilen har stoppats och kontrollerats av polisen vid 

sammanlagt tio tillfällen och X har framfört bilen vid samtliga tillfällen talar detta starkt 

för att den faktiska ägaren av bilen i själva verket är X och inte Y. Beroende på det 

förverkandeutlösande brottets svårhetsgrad kan viktig information om 

äganderättsförhållanden även inhämtas genom telefonavlyssning. Av avlyssnade 

telefonsamtal kan framgå om den misstänkte t.ex. själv har sagt att han äger bilen eller 

om han har instruerat andra gällande bilen när de har disponerat den. Vidare bör olika 

personer höras om äganderätten till bilen. Förhör bör hållas med den misstänkte 

personen X, den formella ägaren och andra som kan ge upplysande information. Andra 

omständigheter som kan utredas för att visa dold äganderätt är var egendomen finns när 

den inte används. Om det är utrett att bilen, när den inte används, står parkerad utanför 

X:s hem talar det för att den faktiska ägaren till bilen är X. Ytterligare omständigheter 

som kan vara av betydelse för att visa dold äganderätt är vem som betalar eventuella 

lån, amorteringar, försäkringar etc., och vem som betalar för underhåll och reparation av 

bilen.
74

 Genom olika utredningsåtgärder kan det med andra ord fastställas om Y ska 

anses ha agerat som bulvanägare av bilen till förmån för X. 

 

4.1.1 Dokumentation  

I avsnitt 3.1 konstateras att ett beslut om utvidgat förverkande aldrig avser vinningen av 

den brottsliga verksamheten som sådan. Ett utvidgat förverkande förutsätter att 

egendom finns tillgänglig.
75

 Kartläggningen och dokumentationen av tillgångar under 

utredningen har således avgörande betydelse för hur omfattande åklagarens yrkande om 
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förverkande kan bli. All egendom av värde som påträffas under utredningen bör 

dokumenteras.  

Det ska här framhållas att det inte är tillräckligt att dokumentera egendom och utgå ifrån 

att den har ett ekonomiskt värde. Det måste utredas om egendomen har ett övervärde.  

En kreditköpt bil är ju värdelös, i en utredning om utvidgat förverkande, om den 

kvarstående kreditfordran är lika hög som marknadsvärdet. Samma sak gäller för 

pantsatta fastigheter och bostadsrätter och för pantsatta aktiedepåer etc. Utredare måste 

med andra ord utreda om den egendom som är kartlagd har ett verkligt ekonomiskt 

värde.   

Om polisen under utredningen inte lyckas dokumentera tillgångar är det inte möjligt för 

åklagaren att framställa ett yrkande om förverkande. Domstolen har visserligen 

möjlighet att på eget initiativ besluta om förverkande och till grund för ett sådant 

avgörande ligger de uppgifter som är tillgängliga i målet. Regeringen konstaterar dock 

att det till grund för ett beslut om utvidgat förverkande ofta ligger en omfattande 

utredning och att det därför framstår som osannolikt att en domstol på eget initiativ 

skulle kunna besluta om ett sådant förverkande.
76

   

För att så mycket egendom som möjligt, av ekonomiskt värde, ska kunna dokumenteras 

av polis och åklagare är det nödvändigt att tillgångsutredningen inleds i ett tidigt skede 

av utredningen.  

 

4.1.2 När bör tillgångsutredningen inledas?  

Det finns en risk med att se tillgångsutredningen som något formaliserat som inleds 

efter beslut av förundersökningsledaren. Det skulle kunna argumenteras för att redan 

den spanare som i ett tidigt skede noterar vem som kör vilken bil och var personen har 

sin huvudsakliga nattvila har inlett tillgångsutredningen. Regeringen framhåller att det 

redan hos polismyndigheternas sektioner för kriminalunderrättelsetjänst i många fall 

finns underlag för antaganden om vilket utbyte den ifrågavarande brottsliga 

verksamheten kan ha genererat och om utbytet kan ha dolts eller omsatts.
 77

 Om 
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tillgångsutredningen påbörjas i ett sent skede av förundersökningen finns det en 

uppenbar risk att tillgångar skingras innan de hinner säkras.  

Att genomföra en förenklad tillgångsutredning handlar i stor utsträckning om att 

inhämta allmänna och officiella uppgifter från olika register. En begränsad utredning av 

en misstänkt persons ekonomi utgör ett bra beslutsunderlag för frågan om en mer 

omfattande tillgångsutredning behöver genomföras. Ibland kan det också räcka med en 

mycket begränsad tillgångsutredning då den misstänkte har inga eller endast obetydliga 

taxerade inkomster.
78

 Det måste med andra ord finnas ett gott samarbete mellan utredare 

och tillgångsutredare. Det finns endast åtta tillgångsutredare vid polismyndigheten i 

Stockholms län och dessa bör huvudsakligen användas i utredningar i vilka utvidgade 

tillgångsutredningar behöver genomföras.
79

 

Det är av stor vikt att utredare genomför förenklade tillgångsutredningar innan 

ytterligare utredningsåtgärder vidtas. Exempelvis bör en sådan utredning genomföras 

före ett beslut om husrannsakan. Enligt utredare och tillgångsutredare på 

länskriminalpolisens utredningsrotel och narkotikarotel görs detta ytterst sällan.
80

 Det 

leder naturligtvis till att den tillgångsinriktade brottsbekämpningen blir mindre effektiv 

och förutsättningarna för att i samband med en husrannsakan kunna ta egendom i beslag 

eller förvar minskar. Ponera att utredare under en husrannsakan påträffar en värdefull 

båt. Personen i fråga kanske påstår att han har kunnat förvärva båten med hjälp av 

sparade pengar från ett arbete han hade i Norge för tre år sedan. Detta kan uppfattas som 

en rimlig förklaring till innehavet men om det redan innan husrannsakningen har 

genomförts en förenklad tillgångsutredning som visar att personen har varit nolltaxerad 

de senaste tre åren uppstår frågan hur han har kunnat bibehålla innehavet av båten.  

En talan om utvidgat förverkande, mot den person som åtalas för det 

förverkandeutlösande brottet, ska handläggas och prövas gemensamt med åtalet för 

detta brott.
81

 Tillgångsutredare och utredare på länskriminalpolisens utredningsrotel har 

uppgett att det inte är ovanligt att den misstänkte sitter häktad när tillgångsutredningen 
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inleds.
82

 Följden av detta kan bli att utredningen brister i kvalitet, dels på grund av att 

det inte har funnits tid att ta in all önskad extern information och information från förhör 

etc. och dels på grund av att det inte har funnits tid att sammanställa och analysera 

materialet.    

Som slutsats i denna del ska framhållas vikten av att tillgångsutredningen inleds i ett 

tidigt skede av utredningen eftersom ett yrkande om förverkande förutsätter att 

egendom har kartlagts. Egendomen, eller värdet av egendomen, som yrkas förverkad 

behöver dock inte finnas tillgänglig i den bemärkelsen att man vet var den finns. Det ger 

en dom från Göta hovrätt uttryck för. I avgörandet beslutade domstolen att förverka 

värdet av en försvunnen bil som utbyte av brottslig verksamhet enligt 36:1b BrB. 

Åklagaren lyckades, genom företagna utredningsåtgärder, visa att den misstänkte måste 

anses vara den faktiska ägaren av bilen trots att han inte stod som den formella ägaren. 

Att bilen var försvunnen spelade ingen roll och domstolen beslutade att förverka värdet 

av bilen.
83

 

Ovan har fokus legat på kartläggning och dokumentation av tillgångar. Nu måste frågan 

ställas om den innehavda egendomen kan förklaras med legala inkomster. För att 

besvara denna fråga måste en så kallad kontantberäkning genomföras.   

 

4.2 Kontantberäkningen  

Kontantberäkningen för ett visst år syftar till att fastställa den summa av kontanta medel 

som en person har haft till sitt förfogande under året. Kontantberäkningen är en del av 

tillgångsutredningen och utgör, i en utredning om utvidgat förverkande, viktig 

bevisning för att viss egendom klart mera sannolikt utgör utbyte av brottslig verksamhet 

än att så inte är fallet.  
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Kontantberäkningar görs också av skatteverket i syfte att kontrollera att alla inkomster 

har deklarerats. Om beräkningen resulterar i ett underskott kan personen ifråga bli 

föremål för skönstaxering.
84

  

Den egentliga kontantberäkningen brukar genomföras först på ett senare stadium av 

förundersökningen när tillgångar har säkrats. Men för att avgöra om vissa tillgångar ska 

säkras eller inte bör i vart fall en bedömning, av den misstänkte personens möjligheter 

att med legala medel anskaffa och bibehålla eventuella tillgångar, göras redan i ett tidigt 

skede. Denna bedömning skulle kunna ses som en mycket förenklad kontantberäkning.  

 

4.2.1 Förhör 

Förhöret är ett viktigt redskap i tillgångsutredningen och av särskild betydelse för 

kontantberäkningen. Att den misstänkte personen tidigt hörs om sina tillgångar och sin 

ekonomi i övrigt kan vara av stort värde. Som framgår i kapitel 5 är det vanligt 

förekommande att den misstänkte gör gällande att han har andra lagliga inkomster som 

inte framgår av deklarationen. Förhörsutsagan ligger till grund för den fortsatta 

utredningen och försvårar för den misstänkte att ”komma undan” genom att ge olika 

förklaringar som är svåra att motbevisa.
85

 I ett inledande förhör har den misstänkte i 

många fall inte hunnit tänka igenom olika förklaringar till hur det kommer sig att han 

innehar viss egendom. Den misstänkte personens ekonomi berörs emellertid ytterst 

sällan i de inledande förhören.
86

 Detta förhållande utgör naturligtvis en stor brist i den 

tillgångsinriktade brottsbekämpningen.  

Exempel på förhörsfrågor rörande tillgångar och ekonomi som förhörsledaren bör ställa 

till den misstänkte redan i ett inledande förhör är; hur försörjer du dig?, vilka är dina 

inkomster?, hur bor du?, har du några bilar?, har du under den senaste tiden vunnit 

pengar på något spel eller lotteri?, har du under den senaste tiden ärvt pengar? etc.
87

 Det 

är mycket viktigt att utredaren även ställer följdfrågor. Om förhörspersonen uppger att 

han har lånat pengar av en person bör förhörsledaren också fråga vad personen, som 

lånet härrör från, heter samt när lånet upptogs etc.     
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4.2.2 Beräkningen 

I kontantberäkningen subtraheras skattefria inkomster, t.ex. lön, pension, utdelning och 

barnbidrag med den skattskyldiges samtliga utgifter som kan avse bland annat 

pensionssparande, bostadshyra, utgifter i tjänst etc. I beräkningen ska hänsyn också tas 

till förändringar i förmögenhet. Förändringar av sparande, upptagna lån och utlåning 

påverkar nämligen betalningsutrymmet. En skuldökning läggs till inkomstsidan och en 

förmögenhetsökning, exempelvis i form av ökat banksparande, läggs till utgiftssidan.
88

 

Anledningen till att skulden läggs till ”inkomster” är att gäldenären får en summa 

pengar att förfoga över. En förutsättning för att ett av den tilltalade påstått lån ska öka 

levnadsutrymmet är dock att de lånade pengarna har använts för privat konsumtion. Om 

lånet t.ex. investeras i en affärsverksamhet eller finansierar en bil ska inte detta medföra 

en ökning av levnadsutrymmet. Det kan beskrivas som att gäldenären får mer pengar i 

plånboken. Om gäldenären sedan bestämmer sig för att betala av på skulden ska det 

beloppet, i en kontantberäkning, läggas till ”utgifter” eftersom gäldenären får mindre 

pengar i plånboken. På samma sätt räknas det som en utgift i kontantberäkningen om en 

person sätter in 90 000 kr på sitt bankkonto och en inkomst om han tar ut samma 

summa från kontot. 

Skillnaden mellan inkomstsidan och utgiftssidan blir antingen ett kontantöverskott eller 

ett kontantunderskott. Från överskottet/underskottet dras ett schabloniserat 

förbehållsbelopp.
89

 Förbehållsbeloppet består av tre delar; ett normalbelopp som är 

avsett att täcka alla vanliga levnadskostnader, t.ex. för mat, kläder, hygien, TV-avgift, 

försäkringar, medlemsavgifter m.m., ett belopp som ska täcka bostadskostnaden och ett 

belopp som ska täcka andra kostnader som t.ex. barnomsorg och sjukdom.
90

  

Normalbeloppets storlek följer av 2§ i Kronofogdemyndighetens föreskrifter om 

bestämmande av förbehållsbeloppet.
91

 Normalbeloppet uppgår för en ensamstående 

gäldenär 4 665 kr per månad, för sammanlevande makar till 7 708 kr per månad, för 

barn som inte har fyllt sju år till 2 475 per månad och för barn som har fyllt sju år och 
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för tiden därefter till 2 849 kr per månad. Av 3§ går att utläsa vad normalbeloppet blir 

om inkomstperioden istället är två veckor, en vecka eller en dag.   

En annan metod för att beräkna levnadskostnaderna är att granska och gå igenom den 

misstänkte personens kontoutdrag. Möjligen kan den metoden ge en mer rättvisande 

bild om det finns anledning att tro att den misstänktes levnadskostnader antingen är 

lägre eller högre än schablonen.    

Det belopp som blir kvar efter det att förbehållsbeloppet har dragits av från 

överskottet/underskottet utgör personens betalningsutrymme.
92

 Ett kontantunderskott 

innebär att medel från taxerade inkomster och bidrag inte har varit tillräckliga för att 

betala de vanliga levnadskostnaderna enligt kronofogdens normalbelopp för lägsta 

skäliga levnadsnivå. Om betalningsutrymmet är mycket litet eller till och med negativt 

och tillgångsutredningen visar att personen i fråga innehar dyrbar egendom i form av 

bilar, båtar och klockor talar det för att förmögenhetsuppgifterna i deklarationen är 

inkorrekta eller att det finns inkomster som inte syns i deklarationen. Om personen som 

är föremål för förverkandeyrkandet inte lyckas göra det sannolikt att egendomen har 

förvärvats med lagliga medel, t.ex. med inkomster från icke redovisad 

näringsverksamhet, arv eller spelvinster, riskerar personen att bli föremål för ett 

utvidgat förverkande. 

Vad gäller inkomster från svartarbete har HD i NJA 2010 s. 374 konstaterat att 

skattebrottslighet utgör sådan ”brottslig verksamhet” som avses i rambeslutet och i 

36:1b BrB.
93

 I målet framhöll I.S. att han har kunnat förvärva den ifrågavarande bilen 

med inkomster från ”svarta” bilaffärer. HD konstaterar att vad som upplysts om 

bilhandeln inte ger underlag för antagandet att de legala inkomsterna, utöver vad som 

har behövts för I.S. och hans familjs löpande underhåll, kan förklara innehavet av 

bilen.
94

 De legala inkomsterna utgörs av de totala inkomsterna från de svarta 

bilaffärerna minus den undandragna skatten.       

I vissa fall kan genomförandet av kontantberäkningen vara ganska oproblematiskt. Ett 

exempel på detta är tillgångsutredningen avseende Abraham Aho, en av de tilltalade i 

det så kallade ”Södertäljemålet”.
95

 Av tillgångsutredningen framgår att Ahos taxerade 
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inkomst under inkomståren 2001-2010 uppgår till noll kronor. Aho har erhållit förlängt 

underhållsstöd om 1273 kr per månad för månaderna september 2009 t.o.m. maj 2010. 

Det har resulterat i en legal inkomst om 11 457 kr för de senaste tio åren. Denna summa 

har inte ens varit tillräcklig för att täcka Ahos dagliga levnadskostnader. Trots det är det 

utrett att han är faktisk ägare av två bilar och två klockor av märket Breitling. Att Aho 

inte har haft några andra legala inkomster vittnar de ytterst marginella förändringarna på 

hans konto om.  

 

4.2.3 Kontantberäkningens användningsområden   

Ovan har redogjorts för kontantberäkningens funktion som bevis för att visa att viss 

egendom klart mera sannolikt utgör utbyte av brottslig verksamhet. Låt oss ponera att 

kontantberäkningarna för perioden 2010-2012 har resulterat i ett kontantunderskott om 

sammanlagt 500 000 kr. Om den misstänkte personen inte lyckas göra det sannolikt att 

han har erhållit andra lagliga inkomster, som kan förklara underskottet, kan som 

utgångspunkt egendom till ett värde av 500 000 kr förverkas. Om den tilltalade har 

egendom till ett värde av 1 000 000 kr kan givetvis hela den summan förverkas om 

domstolen gör bedömningen att egendomen klart mera sannolikt utgör utbyte av 

brottslig verksamhet. I en sådan situation kan åklagaren använda kontantberäkningen 

som bevis för att egendomen klart mera sannolikt har förvärvats med inkomster från 

brottslig verksamhet. Kontantberäkningen utgör med andra ord inte ett tak för hur stort 

förverkandeyrkande åklagaren kan framställa. Däremot måste det finnas befintlig 

egendom som kan ligga till grund för förverkandeyrkandet. 

Men åklagare kan använda kontantberäkningen också på andra sätt. Om beräkningen 

har resulterat i ett underskott är det sannolikt att underskottet, eller i alla fall en del av 

det, utgör vinning av brottslig verksamhet. Personen ifråga måste ju ha finansierat 

underskottet med någon form av inkomst. Vinningen bör sedan kunna ligga till grund 

för ett förverkande av egendom som klart mera sannolikt har kunnat bibehållas som en 

följd av den brottsliga verksamheten. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.3.    

Som avslutning till detta kapitel ska framhållas att den genomförda tillgångsutredningen 

kan utgöra ett starkt bevis för att egendom klart mera sannolikt utgör utbyte av brottslig 

verksamhet. Utredningen ger emellertid inte i varje enskilt fall en korrekt bild av den 
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misstänktes ekonomi. Denne kan ha inkomster som inte tas upp i deklarationen, t.ex. 

arv, spelvinster, gåvor etc. Dessa inkomster är det svårt för åklagaren att fastställa i en 

tillgångsutredning. Det har av den anledningen ansetts åligga den person mot vilken 

förverkandetalan riktas att göra det sannolikt att den egendom som yrkas förverkad har 

förvärvats eller kunnat bibehållas med hjälp av sådana lagliga intäkter.  

I kap. 6 nedan ska beviskravet ”klart mera sannolikt” utredas. Särskilt ska frågan, om 

hur långt den misstänktes förklaringsbörda sträcker sig, diskuteras. Innan dess ska det 

dock sägas något om sekretess. 

 

4.3 Sekretess     

En tillgångsutredning, och speciellt kontantberäkningen, består av många uppgifter 

vilka måste hämtas in från andra myndigheter och banker. Vad gäller finansiella 

tillgångar kan förfrågningar skickas ut till banker och kreditinstitut. Bestämmelsen i 

1:10 i lagen om bank- och finansieringsinstitut fastställer en ganska omfattande 

banksekretess. Bestämmelsen stadgar att enskildas förhållanden till kreditinstitut inte 

obehörigen får röjas. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds 

mellanhavanden med banken. Av 1:11 i samma lag följer dock att ett kreditinstitut är 

skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet om det begärs av 

undersökningsledaren i en förundersökning.  

Andra uppgifter om t.ex. lön, utdelningar, ränteinkomster, inkomst av 

näringsverksamhet etc. kan inhämtas från skatteverket. Uppgifter om allmänna eller 

enskilda skulder och om betalningsförelägganden kan inhämtas från 

kronofogdemyndigheten. Vidare kan uppgifter om skattefria inkomster inhämtas från 

försäkringskassan och CSN. Bestämmelsen i 6:5 i offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) stadgar att en myndighet, på begäran av en annan myndighet, ska lämna uppgift 

som den förfogar över, under förutsättning att uppgiften inte är sekretessbelagd eller att 

ett utlämnande skulle hindra arbetets behöriga gång. Om uppgiften skulle vara 

sekretessbelagd hos den utlämnande myndigheten finns i 10 kap. OSL vissa 

sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess. 

Exempelvis följer av 10:24 OSL att en uppgift som angår misstanke om brott får lämnas 

till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har till 
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uppgift att ingripa mot brottet, under förutsättning att det för brottet är föreskrivet 

fängelse och att det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. Myndigheten är 

enligt bestämmelsen alltså inte skyldig att på eget initiativ lämna sådana uppgifter till de 

brottsbekämpande myndigheterna. Om däremot polis eller åklagare begär att få ut 

uppgifter från en myndighet, som får lämnas ut enligt någon sekretessbrytande 

bestämmelse i 10 kap. OSL, är myndigheten skyldig att tillmötesgå kravet.
96

   

Rättegångsbalkens regler om förundersökning i brottmål är tillämpliga även vid 

utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Regeringen framhåller i 

propositionen att detta innebär att det är möjligt för polis och åklagare, på samma sätt 

och i samma omfattning som vid alla andra förundersökningar, att vid utredningen av 

förverkandefrågan inhämta uppgifter från andra myndigheter trots att uppgifterna inte 

behövs för att utreda en brottsmisstanke.
97
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5. Praxisgenomgång med beviskravet i fokus   

I svensk rätt åligger det åklagaren att göra det klart mera sannolikt att egendom utgör 

utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.
98

 Åklagarens starkaste bevis för 

detta påstående är normalt den genomförda tillgångsutredningen samt de utförda 

kontantberäkningarna. Om dessa utredningar utförs på rätt sätt och innehåller alla 

väsentliga uppgifter ger de vanligtvis en god bild av den tilltalades ekonomi. Som har 

konstaterats i kapitel 4 kan den genomförda tillgångsutredningen dock inte ensam ligga 

till grund för påståendet; att det är klart mera sannolikt att den aktuella egendomen utgör 

utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Vissa inkomster, t.ex. arv eller 

spelvinster är inte möjliga för åklagaren att fastställa. Den person som är föremål för 

förverkandeyrkandet behöver således, för att undgå ett beslut om utvidgat förverkande, 

förklara att den aktuella egendomen har förvärvats, eller kunnat bibehållas, med sådana 

legala inkomster.   

I kontantberäkningen ska hänsyn tas till förändringar i förmögenheten. Oidentifierade 

insättningar, t.ex. insättningar över kassa eller automater, ska i beräkningen tas upp som 

en utgift. Först när den person som är föremål för förverkandeyrkandet kan förklara 

insättningen ska den tas upp som en inkomst.       

I dom B 9933-11biföll, i enlighet med tingsrättens dom
99

, Svea Hovrätt åklagarens 

förverkandeyrkande avseende en stor summa kontanter, en personbil, en klocka, en 

cykel och 28 730 kr i kontanter. Av den genomförda tillgångsutredningen, som 

sammanfattas i tingsrättens dom, framgår att G.F., under perioden 2008-2010, har 

haft legala inkomster om ca 200 000 kr. Under den aktuella perioden har det gjorts 

omfattande oidentifierade insättningar på G.F:s privatkonto. Under år 2009 

uppgick insättningarna till ca 500 000 kr och under år 2011 till ca 680 000 kr. 

Vidare resulterade kontantberäkningarna i underskott med 415 000 kr för 2010 och 

med 175 000 kr för 2011. Vad gäller den stora summan kontanter påträffades 

denna tillsammans med ett parti narkotika. Tingsrätten gör gällande att det redan av 

den anledningen framstår som klart mera sannolikt att kontanterna utgör utbyte av 

brottslig verksamhet än att så inte är fallet.   

Att stora och ospecificerade insättningar har gjorts på ett privatkonto, och som 

inte har tagits upp som inkomst i deklarationen, talar för att den ifrågavarande 
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egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet. Åklagaren har bevisbördan för 

påståendet att det är klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig 

verksamhet än att så inte är fallet. Åklagaren har i uppgift att göra en allsidig 

utredning av förverkandefrågan och därför även lyfta fram de omständigheter som 

talar emot påståendet att egendomen härrör från brottslig verksamhet. Åklagaren 

har i målet inte hittat, eller i vart fall inte presenterat, någon rimlig förklaring till 

de stora insättningarna.   

G.F. gör i målet gällande att insättningarna avser ersättningar från hans 

arbetsgivare för utlägg avseende arbetsmaterial och bensin m.m. som han har haft i 

sitt arbete. Hovrätten gör dock bedömningen att insättningarna inte kan förklara 

något överskott av pengar eftersom ersättningar och utlägg borde gå jämt ut. G.F. 

gör vidare gällande att han har lånat ca 300 000 kr av vänner och familj. Det har 

inte skrivits några kvitton eller avtal som bekräftar de påstådda låneförbindelserna. 

Han har inte heller velat uppge vilka personer som han har lånat pengarna av, med 

undantag för ett lån om 100 000 kr som han påstår ha ingått med sin arbetsgivare. 

Hovrätten gör gällande att uppgifterna om låneförbindelserna är oprecisa, 

odokumenterade och delvis motstridiga. Dessutom konstaterar Hovrätten att de 

påstådda lånen i vilket fall som helst inte kan förklara G.F:s tillgångar.   

Mycket talar för att den person som är föremål för förverkandeyrkandet måste göra 

påstådda lån sannolika med någon slags dokumentation. Men säg att det kan konstateras 

att det faktiskt är fråga om ett lån om 300 000 kr. I en sådan situation är det inte 

tillräckligt att blott konstatera att ett lån föreligger. För att förklara ett eventuellt 

kontantunderskott måste lånet ha använts för att täcka personens utgifter och 

levnadskostnader. Om det av kontoutdrag framgår att det har gjorts stora uttag på kontot 

och att lånet om 300 000 kr inte finns kvar på kontot en vecka efter insättningen utgör 

lånet ingen förklaring till kontantunderskottet. Det måste i en sådan situation ha influtit 

ytterligare pengar för att täcka personens levnadskostnader. På samma sätt innebär en 

gåva i form av kontanter att betalningsutrymmet ökar medan en gåva i form av en dyr 

klocka inte påverkar betalningsutrymmet.  

Det ovan beskrivna målet visar att det inte är tillräckligt, för att förklara viss egendom, 

att den misstänkte personen gör gällande mer eller mindre ospecificerade lån från familj 

och vänner. Lånen måste vara dokumenterade eller i vart fall bekräftas av samstämmiga 



38 
 

vittnesmål. Vad gäller påstådda låneförbindelser har Göta Hovrätt till och med 

konstaterat följande i ett avgörande från 2011.
100

  

Hovrätten konstaterar att de av tingsrätten utförda kontantberäkningarna, under 

perioden 2005-2010, visar ett kontantunderskott om 145 500 kr. Hovrätten 

framhåller att det i en sådan situation, när inkomsterna inte ens torde täcka 

personens dagliga levnadsomkostnader, inte ska vara möjligt att freda sig genom 

att hänvisa till olika lån som ska ha möjliggjort förvärvet av den beslagtagna 

egendomen. En låneförbindelse bygger enligt domstolen på att långivaren kan 

räkna med att låntagaren har en så pass stark ekonomi att han i framtiden, vid en 

överenskommen tidpunkt, kommer att få tillbaka de utlånade pengarna.  

Om ett skuldförhållande kan göras sannolikt, genom att det t.ex. är väl dokumenterat 

och har bekräftats i vittnesmål, bör detta givetvis ses som en inkomst hos den tilltalade 

som kan förklara innehav av tillgångar. Lånet bör i en sådan situation ses som en 

inkomst även om låntagaren under de senaste åren har uppvisat stora kontantunderskott. 

I målet hänvisade den tilltalade till allmänt hållna och ospecificerade låneförbindelser 

och som redan har nämnts visade de genomföda kontantberäkningarna underskott. 

Hovrättens domskäl ska sannolikt uppfattas på det sättet att det i en sådan situation 

självklart är osannolikt, med hänsyn till låntagarens dåliga ekonomi, att olika personer 

skulle ha valt att låna ut pengar till honom. Men om lånen däremot kan göras sannolika 

genom t.ex. uppvisande av dokumentation bör de självfallet tas upp som en inkomst hos 

den misstänkte personen.  

I propositionen anges att hänsyn ska tas till egendomens beskaffenhet och de 

omständigheter under vilka den påträffas samt hur detta förhåller sig till personens 

ekonomiska och personliga förhållanden.
101

 

I dom B 160-12 biföll Svea Hovrätt åklagarens yrkande om förverkande av ett 

värde som motsvarade de 290 000 kr som påträffades i C.A:s bostad. Svea Hovrätt 

konstaterar i domen att redan det faktum att en opåkallat stor summa kontanter 

förvaras i bostaden i sig talar för att pengarna inte kommer från något lagligt 

förvärv.     

Hovrätten menar alltså att redan pengarnas fysiska placering gör det sannolikt att de 

härrör från brottslig verksamhet. Till detta kommer att C.A. under aktuell period inte har 
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haft några inkomster, i vart fall inte sådana som har kunnat påvisas i en 

tillgångsutredning.  

Av åklagarens genomförda tillgångsutredning, som sammanfattas i hovrättens dom, 

framgår att C.A. inte har deklarerat någon inkomst eller endast begränsad sådan. 

Trots det har stora och oidentifierade insättningar gjorts på hans konto under 

samma period. Det är vidare utrett att ett arv om 3 500 000 kr, som C.A. har 

erhållit efter sin mor, är orört. Som förklaring till de i bostaden påträffade 

kontanterna hänvisar C.A. bland annat till inkomster från svartarbete samt till en 

påstådd avbetalning om 300 000 för en fordran. Hovätten gör gällande att 

påståendet om svarta inkomster är svävande och allmänt hållet. Vad gäller 

avbetalningen gör hovrätten bedömningen att det inte är tillräckligt, för att göra 

förekomsten av avbetalningen sannolik, att endast hänvisa till en skuldförbindelse 

trots att den i det aktuella fallet var inskriven i bouppteckningen och hade 

bekräftats av vittnesmål med gäldenären.  

Av domen kan slutsatsen dras att en hänvisning till svarta inkomster kräver bevisning i 

form av dokumentation eller liknande som styrker påståendet samt visar hur omfattande 

svartarbetet har varit. Vidare är det inte tillräckligt att hänvisa till en dokumenterad 

skuldförbindelse utan att själva avbetalningen görs sannolik. Förmodligen krävs att 

personen som är föremål för förverkandeyrkandet uppvisar kvitto eller liknande 

dokumentation som visar hur mycket gäldenären har betalat på skulden och när detta i 

så fall har skett.      

I praxis finns inte särskilt många exempel på avgöranden i vilka åklagaren inte har 

förmått visa att de aktuella tillgångarna klart mera sannolikt utgör utbyte av brottslig 

verksamhet. Ett exempel på ett sådant avgörande, som ska redogöras för nedan, är en 

dom från Hovrätten för nedre Norrland.
102

  

Hovrätten lämnade åklagarens yrkande, om att T.A. såsom förverkat värde av 

utbyte av brottslig verksamhet ska utge 2 200 000 till staten enligt 36:1b BrB, utan 

bifall. Av den genomförda tillgångsutredningen framgår att T.A. har haft en 

inkomst om ca 170 000 kr per år under perioden 2007-2010. Trots den marginella 

årsinkomsten har T.A. haft betydande banktillgodohavanden. År 2008 fanns 

banktillgodohavanden om 745 000 kr och 2011 om sammanlagt 600 000 kr. Under 

perioden har även genomförts årliga kontantberäkningar vilka har resulterat i ett 
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sammanlagt underskott om 1 306 825 kr. Till detta kommer att T.A. har haft 

tillgångar, utöver banktillgodohavanden, till ett värde om sammanlagt 2 300 000 

kr. Tillgångarna avsåg bland annat en bostadsrätt, en fritidsfastighet och två bilar.   

Hovrätten säger ingenting om huruvida åklagaren har lyckats göra det sannolikt i sig att 

egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet. Hovrätten gör dock en avvägning av 

åklagarens förverkandeyrkande och de invändningar T.A. har mot detta yrkande. Om 

åklagarens yrkande inte skulle vara sannolikt i sig skulle inte en avvägning behöva 

göras. Av domen måste därför dras den slutsatsen att åklagaren genom sin 

tillgångsutredning, och med beaktande av att Andersson i tingsrätten har dömts till 

fängelse för grovt narkotikabrott, har gjort det sannolikt att egendomen utgör utbyte av 

brottslig verksamhet. Det stora kontantunderskottet utgör en stark indikation på att T.A. 

har finansierat sina löpande kostnader samt den exklusiva egendomen med andra 

inkomster än legala.  

För att domstolen ska bifalla yrkandet om förverkande krävs emellertid att egendomen, 

efter att den misstänkte har fått lägga fram eventuell bevisning, klart mera sannolikt 

härrör från brottslig verksamhet. 

T.A. uppger som förklaring till innehavet av tillgångarna att han har fått ca 850 000 

kr i försäkringsersättningar samt ca 600 000 kr av sina föräldrar. Han uppger vidare 

att han har ägnat tid åt bilaffärer och under en tioårsperiod gjort en sammanlagd 

vinst på dessa om ca 200 000 kr. Ovanstående inkomster har gjorts sannolika 

genom vittnesförhör med T.A:s pappa och genom att T.A. har lagt fram skrivelser 

från if skadeförsäkring och utdrag ur fordonsregistret. Hovrätten framhåller att det 

finns dokumentation på de ekonomiska transaktionerna T.A. gjort gällande. Många 

av de åberopade transaktionerna har skett via hans bankkonto, något som talar mot 

att tillgångarna åtkommits på olaglig väg.     

Det som skiljer detta mål från de ovan angivna är att T.A. har kunnat presentera såväl 

muntlig, i form av vittnesförhör, som skriftlig bevisning i form av skrivelser från if 

Skadeförsäkring, utdrag ur fordonsregistret, värderingsintyg och kvitton. Avgörandet 

kommer att behandlas ytterligare i avsnitt 6.3 nedan.  

Den huvudsakliga bevisbördan i en utredning om utvidgat förverkande ligger på 

åklagaren. De ovanstående målen vittnar dock om att förklaringsbördan, för den person 
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som är föremål för förverkandeyrkandet, är relativt sträng. I praktiken ligger det med 

andra ord en viss bevisbörda också på den misstänkte personen. 

Det har konstaterats ovan att tillgångsutredningen i sig aldrig kan göra det klart mera 

sannolikt att egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet. Med ledning av tingsrättens 

och hovrättens domskäl i målen ovan kan det argumenteras för att åklagaren, med den 

genomförda tillgångsutredningen, ska anses ha gjort det sannolikt att aktuell egendom 

utgör utbyte av brottslig verksamhet. Om ifrågavarande person inte lyckas göra 

motsatsen sannolik, med andra ord att egendomen faktiskt har förvärvats med lagliga 

inkomster, talar det för att åklagaren ska anses ha gjort det klart mera sannolikt att 

ifrågavarande egendom härrör från brottslig verksamhet.  

Både i Norge och i Danmark gäller en omvänd bevisbörda i utredningar om utvidgat 

förverkande. I Dansk lagstiftning åläggs den dömde, om han inte kan ge en rimlig 

förklaring till hur han har kommit åt tillgångarna, att göra sannolikt att dessa inte härrör 

från kriminalitet.
103

 Norsk lagstiftning medger på liknande sätt att all egendom som 

tillhör gärningsmannen förverkas, om han inte kan göra det sannolikt att egendomen har 

förvärvats på lagligt sätt.
104

    

Det skulle självfallet i vissa fall kunna argumenteras för en omvänd bevisbörda, till 

exempel i en situation där polisen genomför en husrannsakan mot en person misstänkt 

för narkotikabrott och, i dennes bostad, hittar en stor summa kontanter. Men det finns 

ändå skäl som talar för att den huvudsakliga bevisbördan även fortsättningsvis bör ligga 

på åklagaren. Jag vill hävda att en omvänd bevisbörda faktiskt skulle riskera att leda till 

försämrade möjligheter för en framgångsrik tillgångsinriktad brottsbekämpning.   

Mycket talar för att åklagaren, i en utredning om utvidgat förverkande, ska anses ha 

fullgjort sin bevisbörda genom upprättandet av tillgångsutredningen. Som vi har sett i 

kapitel 4 består en tillgångsutredning av två centrala delar; kartläggning av egendom 

och kontantberäkningar. Inget talar för att polisens arbete med att kartlägga egendom 

skulle påverkas negativt av att den huvudsakliga bevisbördan förflyttades till den person 

som är föremål för förverkandeyrkandet. Däremot skulle förmodligen en sådan ordning 

riskera att leda till att kontantberäkningarna, i utredningar om utvidgat förverkande, fick 

mindre betydelse.  
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Idag fungerar kontantberäkningen som bevis för att viss egendom klart mera sannolikt 

utgör utbyte av brottslig verksamhet. Om bevisbördan skulle ligga på den person som är 

föremål för förverkandeyrkandet skulle det istället åligga denne att visa att den aktuella 

egendomen inte utgör utbyte av brottslig verksamhet. För den tillgångsinriktade 

brottsbekämpningen utgör detta i sig inget problem. Men det finns andra fördelar med 

att, i utredningar om utvidgat förverkande, genomföra kontantberäkningar. Som vi 

kommer att se nedan i avsnitt 6.3 kan polisens och åklagarens kartläggning av egendom, 

tillsammans med de genomförda kontantberäkningarna, ge en relativt god uppfattning 

av vinningen som sådan av den brottsliga verksamheten. På detta sätt kan även annan 

egendom, som inte har förvärvats med illegala inkomster, men som klart mera sannolikt 

har kunnat bibehållas på grund av den brottsliga verksamheten bli föremål för 

åklagarens yrkande om värdeförverkande.   
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6. Diskussion 

Nu är vi framme vid den avslutande diskussionen. I avsnitt 6.1 ställs frågan; var i 

lagstiftningen hämtar åklagaren stöd när han i en utredning om utvidgat förverkande tar 

egendom, som klart mera sannolikt har förvärvats med intäkter från brottslig 

verksamhet, i beslag? I avsnitt 6.2 diskuteras frågan; kan egendom, som klart mera 

sannolikt har kunnat bibehållas på grund av den brottsliga verksamheten, sakförverkas? 

Slutligen i avsnitt 6.3 utreds vilka möjligheter som finns att förverka egendom som 

motsvarar ”vinningen” av den brottsliga verksamheten. I slutet av detta avsnitt 

diskuteras även frågan; varför kan inte vinningen som sådan förverkas och vad får detta 

förhållande för konsekvenser?  

 

6.1 Beslag 

Efter en genomgång av praxis kan det konstateras att polis och åklagare i stor 

utsträckning tar föremål, som klart mera sannolikt utgör utbyte av brottslig verksamhet, 

i beslag. Rikspolisstyrelsen har anfört att egendom, som skäligen kan antas ha betydelse 

för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet, kan tas i beslag i 

avvaktan på ett eventuellt beslut om sakförverkande.
105

 Som har konstaterats i avsnitt 

3.1 tar 27:1 st. 1 p.2 RB sikte på så kallade bevisbeslag. Egendom kan med andra ord 

inte tas i beslag, för att säkerställa ett eventuellt beslut om sakförverkande, med 27:1 st. 

1 p. 2 RB som grund. 27:1 st.1 p.2 medger endast att egendom, som kan vara av 

betydelse för utredningen av förverkandefrågan, tas i beslag.  

Frågan som här ska diskuteras är om egendom kan tas i beslag enligt 27:1 st.1 p.1 RB 

för att den är förverkad på grund av brott.  

En förutsättning för att egendom ska kunna förverkas enligt 36:1b BrB är att någon är 

dömd för ett förverkandeutlösande brott samt att åklagaren har lyckats göra det klart 

mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet. Av denna anledning 

är det tveksamt om det kan hävdas att egendom som härrör från brottslig verksamhet är 

förverkad på grund av det förverkandeutlösande brottet. Egendomen bör istället anses 

vara förverkad på grund av det förverkandeutlösande brottet och den brottsliga 
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verksamheten tillsammans. Å andra sidan skulle det kunna argumenteras för att 

egendom blir förverkad först när någon begår ett förverkandeutlösande brott och att den 

därmed förverkas på grund av brottet.  

Jag har svårt att förstå varför regeringen inte för ett liknande resonemang angående 

möjligheten att ta egendom i beslag som den för i propositionen angående möjligheten 

att belägga egendom med kvarstad. Regeringen framhåller angående kvarstad att 

bestämmelsen i 36:1b BrB är en särskild rättsverkan av brott och att det därmed finns en 

koppling mellan brottet och det som förverkas. Den konstaterar att några 

lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga för att rätten ska kunna belägga egendom med 

kvarstad i syfte att säkerställa betalning av värdet av förverkad egendom. Bestämmelsen 

i 26:1 st. 1 RB ska, vid en utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet, 

således läsas som att egendom, till ett värde av den förverkade egendomen, får beläggas 

med kvarstad i syfte att säkerställa en fordran som på grund av det 

förverkandeutlösande brottet har ådömts honom.  

Möjligen har regeringen utgått från att egendom som klart mera sannolikt utgör utbyte 

av brottslig verksamhet inte ska kunna säkerställas genom beslag, just därför att den 

brottsliga verksamheten inte är närmare konkretiserad till varken tid, plats eller 

tillvägagångssätt.    

Oavsett vad som gäller finns det goda skäl att anse att egendom som kan sakförverkas 

även bör kunna tas i beslag. Bestämmelsen i 36:1b BrB medger både förverkande av 

viss egendom (sakförverkande) och förverkande av värdet av egendom 

(värdeförverkande). Det skulle inte vara nödvändigt om egendom inte kunde tas i beslag 

inför ett eventuellt beslut om sakförverkande. Fördelen med sakförverkande är just att 

åklagaren undviker de praktiska nackdelar som ett värdeförverkande innebär. Ett 

värdeförverkande kan nämligen endast säkerställas genom att egendom beläggs med 

kvarstad efter beslut av rätten enligt 26:1-2 RB.  

Som redan har framhållits i avsnitt 2.5 kan egendom säkerställas genom beslag endast 

inför ett beslut om sakförverkande. Med utgångspunkt i NJA 2010 s. 374 ska i följande 

avsnitt diskuteras vilka möjligheter som finns att sakförverka viss egendom som klart 

mera sannolikt utgör utbyte av brottslig verksamhet.  
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6.2 NJA 2010 s. 374  

I avsnitt 2.5 redogjordes för domen i NJA 2010 s. 374 i vilken HD konstaterar att viss 

egendom som klart mera sannolikt har kunnat förvärvas på grund av inkomster från 

brottslig verksamhet kan sakförverkas.
106

 Av propositionen framgår att även egendom 

som har kunnat bibehållas på grund av den brottsliga verksamheten kan bli föremål för 

utvidgat förverkande.
107

 I detta avsnitt ska utredas om sådan egendom kan sakförverkas.   

Ponera att den i NJA 2010 s. 374 aktuella bilen inte förvärvades med inkomster från 

brottslig verksamhet. Istället användes de illegala inkomsterna till att finansiera ett 

kontantunderskott (för en genomgång av kontantberäkningar hänvisas till avsnitt 4.2). 

På grund av att dessa inkomster har finansierat personens dagliga levnadsomkostnader 

har bilen kunnat bibehållas. Skillnaden mellan denna situation och situationen i NJA 

2010 s. 374 är att det har tillkommit ett led. Det finns inte samma direkta koppling 

mellan bilen och de illegala inkomsterna när inkomsterna har använts för att finansiera 

personens livsföring. I en situation som den i NJA 2010 s. 374 kan det argumenteras för 

att inkomsterna (utbytet) har ”omvandlats” till en bil. I den andra situationen har 

inkomsterna istället omvandlats till t.ex. resor, hyror, avbetalningar etc. som i sin tur har 

möjliggjort att egendomen har kunnat bibehållas.        

Det är tveksamt om HD:s dom kan tillämpas så vidsträckt att den även medger 

sakförverkande av egendom som har kunnat bibehållas på grund av att inkomster från 

brottslig verksamhet har finansierat ett kontantunderskott. I en sådan situation är det 

troligt att bestämmelsen i 36:1b BrB ska tillämpas på sådant sätt att egendom kan 

beläggas med kvarstad inför ett eventuellt beslut om värdeförverkande.  

Ytterligare en omständighet som bör beaktas i detta sammanhang är att den person som 

var föremål för förverkandeyrkandet i NJA 2010 s. 374 inte hade några legala inkomster 

som skulle kunna ha möjliggjort ett förvärv av bilen.  

Frågan som nu ska utredas är vad som gäller i situationer i vilka personen faktiskt har 

inkomster som skulle kunna ha möjliggjort förvärv av viss, men inte all, egendom. Låt 

oss säga att en person har tre tillgångar som har värderats till 200 000 kr vardera. De 

legala inkomsterna skulle kunna ha möjliggjort förvärv av en av dessa tillgångar men 
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det går inte att säga av vilken. Åklagare har uppgett att i en sådan situation kan en av 

tillgångarna undantas från förverkande och de andra två bli föremål för beslag och 

sakförverkande.
108

  

Att tillämpa HD:s dom så pass vidsträckt inger vissa betänkligheter. HD skriver att 

rambeslutets reglering innebär att förverkande i allmänhet kommer att avse viss 

egendom som är av sådant värde och som förvärvats under sådana omständigheter att 

det står klart att den dömde inte skulle ha kunnat förvärva egendomen om han inte haft 

intäkter från brottslig verksamhet.
109

  Med viss egendom bör uppfattas den egendom 

som är föremål för sakförverkandet. Denna egendom ska inte kunna ha förvärvats av 

den misstänkte med legala intäkter. Om vi återgår till exemplet ovan skulle en av de två 

tillgångar, som togs i beslag i syfte att säkerställa ett sakförverkande, faktiskt kunna ha 

förvärvats med lagliga medel. Det är tveksamt om HD i sina domskäl ska anses ge 

uttryck för viljan att acceptera en tillämpning av 36:1b BrB som skulle innebära att även 

egendom, som faktiskt skulle kunna ha förvärvats med lagliga inkomster, blir föremål 

för sakförverkande. Det ligger närmare till hands att i en sådan situation belägga 

egendom, till ett värde av vinningen av den brottsliga verksamheten, med kvarstad i 

syfte att säkerställa ett senare beslut om värdeförverkande.  

Som slutsats ska följande framhållas. HD:s dom tar sannolikt sikte på situationer som 

denna; en person kan göra lagliga inkomster sannolika som kan förklara innehav av 

tillgångar till ett värde av 400 000 kr. Om det bland hans tillgångar finns en bil som 

värderas till 600 000 kr bör bilen, i enlighet med HD:s dom, kunna bli föremål för ett 

sakförverkande då det står klart att bilen faktiskt inte skulle kunna ha förvärvats med 

lagliga inkomster.    

Det har konstaterats i avsnitt 2.1 att vinningen som sådan inte kan bli föremål för ett 

yrkande om utvidgat förverkande. Artikel 3 i rambeslutet och bestämmelsen i 36:1b 

BrB tar sikte på egendom som finns tillgänglig.   

I nedanstående avsnitt ska diskuteras vilka möjligheter som finns att förverka egendom 

som motsvarar vinningen av den brottsliga verksamheten. Förverkandelagstiftningens 

målsättning måste anses vara att i varje enskilt fall förverka all den egendom som 
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faktiskt härrör från en inte närmare specificerad brottslig verksamhet. Det är naturligtvis 

inte möjligt i de allra flesta fall. Den person som är föremål för förverkandeyrkandet 

kan ha överlåtit egendomen till annan, gömt undan egendomen eller helt enkelt 

konsumerat vinningen. Men som vi kommer att se nedan är det nödvändigt, om 

domstolen ska kunna förverka så mycket egendom som möjligt, att åklagare gör sig en 

uppfattning av vinningen som sådan. Med ”vinningen” avses i detta sammanhang såväl 

värdet av konkreta föremål som abstrakt vinst. 

 

6.3 Bestämma ”vinningen” av den brottsliga verksamheten 

Den rådande uppfattningen, att det inte är möjligt att förverka vinningen som sådan, 

leder till att åklagare inte heller gör sig en uppfattning av vinningens storlek i det 

enskilda fallet. Detta får dock konsekvenser, främst för åklagares möjligheter att yrka 

om förverkande av sådan egendom som har kunnat bibehållas på grund av intäkter från 

brottslig verksamhet. Regeringen anger ju i propositionen att det som talar för att viss 

egendom utgör utbyte av brottslig verksamhet är att tillgångarna framstår som orimliga 

med hänsyn till innehavarens möjligheter att på laglig väg bygga upp och bibehålla en 

förmögenhet.
110

  

I situationer i vilka åklagare yrkar om sakförverkande av egendom, som klart mera 

sannolikt har förvärvats med illegala intäkter, är det inte nödvändigt att vinningen av 

den brottsliga verksamheten uppskattas. I ett sådant fall räcker det att åklagaren kan 

konstatera att personens ekonomi inte har möjliggjort ett förvärv av ifrågavarande 

egendom.      

Däremot är det nödvändigt att uppskatta vinningen, av den inte närmare konkretiserade 

brottsliga verksamheten, om egendom yrkas förverkad på grund av att den har kunnat 

bibehållas som en följd av brottslig verksamhet. 

HD:s dom i NJA 2010 s. 374 har lett till att egendom i större utsträckning kan 

sakförverkas. Möjligen har avgörandet bidragit till åklagares ovilja att yrka om 

förverkande av värdet av egendom som har kunnat bibehållas på grund av brottslig 

verksamhet. Ett sakförverkande har den fördelen att egendom, som är föremål för ett 
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eventuellt förverkandeyrkande, kan säkerställas genom beslag. Inför ett beslut om 

värdeförverkande kan egendom endast säkerställas genom att den beläggs med kvarstad. 

I en sådan situation måste åklagaren framställa ett yrkande om kvarstad till rätten enligt 

26:2 RB, och det är naturligtvis tidsödande både för åklagare och domstolar.  

Om det är möjligt att yrka om sakförverkande av viss egendom bör åklagaren givetvis 

göra det. Men det kan finnas stora fördelar med att åklagare i varje enskilt fall gör sig en 

uppfattning av vinningen som den brottsliga verksamheten bör ha genererat. Det finns 

en klar tendens hos åklagare att i utredningar om utvidgat förverkande endast fokusera 

på sådana tillgångar som klart mera sannolikt har förvärvats med inkomster från 

brottslig verksamhet.  

Som konstateras ovan i avsnitt 6.2 är det osäkert i vilken utsträckning egendom kan 

sakförverkas. Det är exempelvis inte troligt att egendom som har kunnat bibehållas på 

grund av den brottsliga verksamheten kan bli föremål för sakförverkande. Om åklagare i 

större utsträckning skulle bestämma vinningen som sådan av den brottsliga 

verksamheten skulle också värdet av annan egendom, som inte har förvärvats med 

inkomster från brottslig verksamhet, kunna ligga till grund för ett yrkande om 

förverkande. 

HD skriver i NJA 2010 s. 374 att ”det ligger dock i öppen dag att det inte är möjligt att 

göra några meningsfulla beräkningar av vilken vinning som en inte specificerad 

brottslig verksamhet har genererat”.
111

 HD hämtar stöd för sin uppfattning i regeringens 

proposition i vilken det anges att det måste anses vara ytterligt svårt att i ett enskilt fall i 

förväg uppskatta hur stora belopp eller hur mycket egendom som kan komma att bli 

föremål för förverkande då förverkandet ska avse egendom som härrör från en icke 

specificerad brottslig verksamhet.
112

   

Vid förverkande av utbyte av ett brott enligt 36:1 BrB kan vinningen som sådan yrkas 

förverkad. Det är naturligtvis betydligt enklare att bestämma vinningen av ett brott än 

vad det är att bestämma vinningen av en brottslig verksamhet.  

Jag vill dock hävda att kontantberäkningen, tillsammans med kartläggningen av 

personens egendom, kan ge en relativt god bild av vinningen av en brottslig verksamhet. 
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Som jag har redogjort för ovan, under avsnitt 4.2.2, resulterar kontantberäkningen i 

antinget ett negativt eller positivt betalningsutrymme. Med det framräknade 

betalningsutrymmet kan åklagaren således fastställa hur mycket av personens innehavda 

egendom som skulle kunna ha förvärvats med lagliga medel. Har kontantberäkningen 

resulterat i ett överskott kan det argumenteras för att summan av värdet av den totala 

egendomen minus överskottet utgör vinningen av den brottsliga verksamheten. Har 

kontantberäkningen istället resulterat i ett underskott bör värdet av eventuell egendom 

plus värdet av underskottet utgöra vinningen av den brottsliga verksamheten.  

Kontantberäkningen används av åklagare som bevis för att viss egendom har förvärvats 

med inkomster från brottslig verksamhet. I NJA 2010 s. 374 skriver HD att rambeslutets 

reglering innebär att förverkande kommer att avse viss egendom som härrör från 

brottslig verksamhet. Att egendomen skall härröra från brottslig verksamhet innebär att 

inte endast tillgångar som direkt har genererats av brottsligheten kan förverkas, utan 

även tillgångar som den dömde har kunnat förvärva på grund av vinningen som den 

brottsliga verksamheten har genererat.
113

 I departementspromemorian som ligger till 

grund för den svenska lagstiftningen anges att det som kan bli föremål för utvidgat 

förverkande är antingen egendom som har förvärvats med hjälp av vinsterna från icke 

identifierade brott eller värdet av den dömdes tillgångar som kan antas motsvara den 

förmögenhetsökning som härrör från brottsligheten.
114

  

Av praxis kan konstateras att åklagare i stor utsträckning yrkar om förverkande av 

egendom eller värdet av egendom som klart mera sannolikt har förvärvats med 

inkomster från brottslig verksamhet. Det är också vanligt att åklagaren yrkar om 

förverkande av i beslag tagna kontanter. Ofta har åklagaren upprättat en 

kontantberäkning och om denna visar att den misstänkte personen inte har haft legala 

inkomster som skulle ha kunnat möjligöra förvärvet av t.ex. en bil eller innehavet av 

kontanter yrkas egendomen förverkad.  

I dom B 181-11 skriver Göta Hovrätt att S.Y:s inkomster inte ger någon förklaring 

till hans innehav av den luxuösa egendomen som i målet yrkas förverkad. Den av 

åklagaren genomförda tillgångsutredningen, som sammanfattas i tingsrättens 

dom
115

, utvisar att S.Y. under perioden 2005-2010 har haft kända inkomster om 
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totalt 77 000 kr. Till detta ska läggas nettovinster från Casino Cosmopol om 145 

000 kr för 2009 och 62 000 kr för 2010. Vidare har de genomförda 

kontantberäkningarna för åren 2005-2010 resulterat i ett underskott om 

sammanlagt 145 500 kr. Hovrätten konstaterar att det måste anses vara klart mera 

sannolikt att han kunnat förvärva egendomen på grund av utbyte av brottslig 

verksamhet än att så inte är fallet.  

I dom B 2956-12 konstaterar tingsrätten att det är klart mera sannolikt att den i 

beslag tagna egendomen samt de ifrågavarande kontanterna härrör från brottslig 

verksamhet än att så inte är fallet.  

I de fall åklagaren har yrkat om värdeförverkande har det i regel avsett värdet av viss 

konkret egendom.  

I dom B 18143-10 från Stockholms tingsrätt yrkade åklagaren förverkande av ett 

belopp om 1 125 000 kr som klart mera sannolikt utgör utbyte av brottslig 

verksamhet än att så inte är fallet. Förverkandeyrkandet motsvarade nettovärdet av 

en bostadsrättslägenhet samt tillgångar på ett allkonto i handelsbanken. 

Förverkandeyrkandet avsåg med andra ord inte värdet av vinningen av den 

brottsliga verksamheten i sig utan värdet av viss specifik egendom som måste anses 

ha förvärvats med inkomster från den brottsliga verksamheten.  

I dom B 2330-11 yrkade åklagaren att G.R. såsom förverkat värde av utbyte av 

brottslig verksamhet ska utge 130 000 kr till staten. Förverkandeyrkandet avsåg 

värdet av en försvunnen bil. I domen förordnar tingsrätten om kvarstad på så 

mycket av G.R:s egendom att en fordran om 130 000 kan antas bli täckt vid 

utmätning.  

I dessa avgöranden har viss egendom eller värdet av egendom förklarats förverkad på 

grund av att personens ekonomi inte har tillåtit ett förvärv av egendomen.  

Bestämmelsen om utvidgat förverkande i 36:1b BrB har funnits sedan 2008 och har 

tillämpats främst i narkotikamål. I narkotikaärenden har ofta den misstänkte inga, eller 

endast marginella, legala inkomster. Under sådana omständigheter, när de legala 

inkomsterna inte ens varit tillräckligt stora för att täcka personens dagliga 

levnadsomkostnader, är det ofta uppenbart att viss egendom har kunnat förvärvas på 

grund av att personen i fråga har haft icke legala inkomster. I ekobrottsärenden däremot, 

t.ex. i utredningar angående skattebrott eller bedrägerier, är det vanligare att den 

misstänkte också har en inte obetydlig vit ekonomi som kan förklara innehavet av viss 
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egendom. I en sådan situation är det särskilt viktigt att åklagaren beaktar ett eventuellt 

kontantunderskott.   

Det finns emellertid i praxis inga exempel på avgöranden i vilka åklagaren har yrkat om 

förverkande av sådan egendom som har kunnat bibehållas på grund av att inkomsterna 

från den brottsliga verksamheten har finansierat ett kontantunderskott. Tillämpningen 

av bestämmelsen i 36:1b BrB om utvidgat förverkande har uteslutande riktat in sig på 

egendom som klart mera sannolikt har kunnat förvärvas med intäkter från kriminell 

verksamhet. Möjligtvis har åklagarmyndighetens val av uttryckssätt i handboken om 

förverkande m.m. bidragit till detta. I denna framhålls nämligen att vid förverkande av 

utbyte av brottslig verksamhet beräknas utbytet ”utifrån den misstänktes tillgångar och 

möjligheter att skaffa sig [min kursivering] dessa på annat sätt än genom brott”.
116

 I 

handboken framgår det inte på ett tydligt sätt att även tillgångar som har kunnat 

bibehållas på grund av den brottsliga verksamheten kan förverkas. 

Regleringen om utvidgat förverkande syftar till att beröva den dömde personen vinsten 

av sin brottslighet. Vidare har regleringen ett preventivt syfte. Personen som är föremål 

för förverkandeyrkandet bör således, för att undvika ett beslut om utvidgat förverkande, 

kunna göra lagliga inkomster sannolika som kan förklara både innehavet av tillgångar 

och ett eventuellt kontantunderskott. Först när han har gjort det har han förklarat 

innehavet av egendomen. Att åklagare på detta sätt inte yrkar om förverkande av 

egendom som har kunnat bibehållas på grund av personens brottsliga verksamhet utgör 

hinder för en framgångsrik tillgångsinriktad brottsbekämpning.  

Kontantberäkningarna kan resultera i stora underskott på grund av att personen i fråga 

har levt ett påkostat liv med höga hyreskostnader, exklusiva resor, restaurangbesök etc. 

Om detta är fallet bör man i kontantberäkningen inte använda sig av det schabloniserade 

förbehållsbeloppet. Kontroll av kontoutdrag kan i en sådan situation ge en mer 

rättvisande bild av personens dagliga levnadskostnader. 

Nedanstående dom
117

 från Hovrätten för nedre Norrland belyser på ett tydligt sätt vilka 

konsekvenserna kan bli när kontantberäkningen används av åklagare endast som bevis 

för att viss egendom klart mera sannolikt utgör utbyte av brottslig verksamhet, i den 
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 Förverkandehandboken, s. 43.  
117

 Dom 2012-01-31, målnr B 1103-11, Hovrätten för nedre Norrland.  
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bemärkelsen att egendomen har kunnat förvärvas på grund av att personen har haft 

inkomster från brottslig verksamhet.    

 

Hovrätten avslog åklagarens yrkande om förverkande av egendom till ett värde av 

2 200 000 kr. De genomförda kontantberäkningarna resulterade i underskott om 

1 306 825 kr. Det kunde konstateras att T.A. ägde tillgångar till ett värde av 

2 300 000 kr. T.A. gör i målet gällande att han har haft andra inkomster som har 

kunnat finansiera tillgångarna. T.A. åberopar viss bevisning för sitt påstående och 

hovrätten konstaterar att det endast återstår mindre brister som inte har kunnat 

förklaras av T.A.  

 

T.A. lyckas, genom att göra de påstådda inkomsterna om 2 200 000 kr sannolika, 

förklara innehavet av tillgångarna och hovrätten avslår förverkandeyrkandet. T.A. 

behöver med andra ord inte förklara hur han har kunnat bibehålla tillgångarna när 

kontantberäkningarna de senaste åren har visat stora underskott.  

Dagens tillämpning av 36:1b BrB leder till att en person som är föremål för ett 

förverkandeyrkande undgår förverkande om han kan förklara sitt innehav av tillgångar 

med lagliga inkomster och detta trots att inkomster, som har finansierat hans exklusiva 

livsföring, inte har kunnat fastställas. För att ytterligare påvisa vilka orimliga följder 

detta kan få ges följande exempel.  

Ponera att en person har en bilsamling som är värd totalt 2 000 000 kr. Han har inga 

andra tillgångar av värde. Det har genomförts kontantberäkningar för de senaste fem 

åren. Dessa har resulterat i ett sammanlagt underskott om 1 500 000 kr. Av 

kontantberäkningarna framgår att ifrågavarande person har haft mycket höga 

hyreskostnader för en stor lägenhet i centrala Stockholm och spenderat stora summor på 

utlandsresor. Personen i fråga lyckas göra lagliga inkomster om 2 000 000 sannolika. 

Dessa inkomster förklarar innehavet av bilsamlingen och ett förverkandeyrkande 

framställs inte.   

Att inte beakta kontantunderskottet i en situation som denna, och att inte utreda 

möjligheterna att förverka egendom som har kunnat bibehållas, får orimliga följder. Låt 

oss istället säga att personen, som är föremål för förverkandeyrkandet, finansierat en 

bostadsrätt för 1 500 000 kr med inkomsterna från den brottsliga verksamheten. I en 

sådan situation skulle åklagaren sannolikt framställa ett förverkandeyrkande. Personen 
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ifråga har tillgångar till ett värde av 3 500 000 kr men endast legala inkomster om 

2 000 000 kr. Bostadsrätten eller delar av bilsamlingen skulle då yrkas förverkad på 

grund av att den klart mera sannolikt har förvärvats med inkomster från brottslig 

verksamhet. På samma sätt bör åklagaren yrka förverkande av värdet av egendom, i 

detta fall i form av delar av bilsamlingen, på grund av att den har kunnat bibehållas då 

inkomsterna från den brottsliga verksamheten har finansierat kontantunderskottet.    

Slutsatsen i denna del är som följer. På samma sätt som att egendom förverkas på grund 

av att den klart mera sannolikt har förvärvats med inkomster från brottslig verksamhet, 

bör åklagare yrka om förverkande, när detta är möjligt, av värdet av egendom som klart 

mera sannolikt har kunnat bibehållas som en följd av brottslig verksamhet.  

Det har på flera ställen i detta arbete konstaterats att en förutsättning för ett beslut om 

utvidgat förverkande är att det finns tillgänglig egendom som kan ligga till grund för 

åklagarens yrkande. Det framgår inte, varken i propositionen eller i 

förverkandehandboken, varför vinningen av den brottsliga verksamheten inte kan 

förverkas. Som avslutning till denna rapport ska det göras ett försök att förklara varför 

vinnigen som sådan inte kan förverkas och vad detta får för följder för den 

tillgångsinriktade brottsbekämpningen.     

I propositionen anges att egendomen som yrkas förverkad inte behöver härröra från 

brottslig verksamhet som personen, som är föremål för förverkandeyrkandet och som 

dömts för det förverkandeutlösande brottet, varit delaktig i eller haft kännedom om. 

Regeringen framhåller att det, i en utredning om utvidgat förverkande, inte är skulden 

till den brottsliga verksamheten som ska fastställas. Bestämmelsen i 36:1b BrB är en 

särskild rättsverkan av det förverkandeutlösande brottet och det som ska fastställas är 

den innehavda egendomens koppling till den brottsliga verksamheten.
118

  

Vid förverkande av utbyte av ett brott enligt 36:1 BrB kan vinningen som sådan 

förverkas. Med utbyte av brott avses nämligen enligt regeringen såväl konkreta föremål 

som abstrakt vinst.
119

 Vidare är, vid förverkande enligt 36:1 BrB, skulden till det brott 

som har genererat utbytet fastställd. Det förhållande att skulden till den brottsliga 

verksamheten inte är fastställd, i en utredning om utvidgat förverkande, är sannolikt 
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 Se prop. 2007/08:68, s. 63.   
119

 Prop. 1968:79 s. 76 och 79. 
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anledningen till att vinningen som sådan inte kan bli föremål för åklagarens 

förverkandeyrkande.  

Vad är då motivet till att egendom kan yrkas förverkad hos en person trots att den i det 

enskilda fallet kanske härrör från brottslig verksamhet som ifrågavarande person varken 

varit delaktig i eller haft kännedom om. I detta avseende framhåller regeringen att det är 

en avsedd konsekvens av förslaget då det överordnade målet med den nya 

förverkandeformen är att driva in vinster från inte närmare preciserad brottslig 

verksamhet.
120

   

Målsättningen med förverkandelagstiftningen är att ingen ska få någon ekonomisk 

fördel av sin brottslighet.
121

 Syftet är att beröva gärningsmannen vinsten av en brottslig 

verksamhet. Mot den bakgrunden kan det upplevas som stötande att en person som 

spenderar vinningen av en brottslig verksamhet på resor, höga bostadskostnader, 

restaurang- och krogbesök etc. undgår yrkande om förverkande medan en person som 

spenderar samma olagliga inkomster på bilar och andra tillgångar blir föremål för 

åklagarens förverkandeyrkande. Det som avgör om åklagaren kan yrka om utvidgat 

förverkande är således vad personen ifråga gör med utbytet.   

Det skulle kunna argumenteras för att en person som uppvisar ett stort 

kontantunderskott, som han inte kan förklara med lagliga inkomster, bör bli föremål för 

ett förverkandeyrkande trots att egendom inte har kunnat kartläggas. Den brottsliga 

verksamheten har ju någon gång genererat utbyte, sannolikt i form av kontanter. Utbytet 

har sedan finansierat personens lyxkonsumtion.  

Om det kan styrkas att personen ifråga har del i den brottsliga verksamheten ser jag 

inget hinder för en sådan ordning. Problemet är just det faktum att regleringen om 

utvidgat förverkande inte fastställer någons skuld till en brottslig verksamhet. I de allra 

flesta fall, då en kontantberäkning har resulterat i ett stort underskott och ifrågavarande 

person inte kan göra lagliga inkomster sannolika som förklarar underskottet, har 

personen varit delaktig i en brottslig verksamhet. Men det kan inte uteslutas att 

personen i det speciella fallet faktiskt inte har haft kännedom om den brottsliga 

verksamheten.  
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Som slutsats ska konstateras att egendom kan förverkas om den kan kopplas till en 

brottslig verksamhet. Men att förverka vinningen som sådan, av en inte närmare 

specificerad brottslig verksamhet, skulle leda till betalningsskyldighet för personen 

ifråga. Att en person blir skuldförd hos kronofogdemyndigheten för vinningen av en 

brottslig verksamhet, som det inte är fastställt att han har någon skuld i eller ens haft 

kännedom om, måste anses vara mindre lämpligt.    

Det ovanstående vittnar om att en person, som ägnar sig åt en inte närmare identifierad 

brottslig verksamhet, med relativt enkla medel kan undvika ett utvidgat förverkande. 

Han kan gömma undan egendom, överlåta egendomen till annan eller helt enkelt 

konsumera utbytet. För att den tillgångsinriktade brottsbekämpningen inte ska bli alltför 

uddlös är det möjligt att det i framtiden behövs en lagstiftning som i vissa speciella fall 

medger förverkande av vinningen som sådan av en brottslig verksamhet.    
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7. Avslutning  

Den övergripande frågan för denna uppsats har varit; hur ska bestämmelsen i 36:1b BrB 

tillämpas? För att besvara den frågan ställdes i inledningen av detta arbete också en rad 

andra frågor. I detta avslutande kapitel ska svaren, på de frågor som har varit föremål 

för diskussion i uppsatsens olika delar, sammanfattas. 

Varför kan inte vinningen som sådan förverkas och vad får detta för följder?  

Bestämmelsen i 36:1b BrB tar sikte på egendom som klart mera sannolikt utgör utbyte 

av brottslig verksamhet. Åklagare kan inte yrka om förverkande av vinningen av den 

brottsliga verksamheten som sådan. Däremot bör polis och åklagare, i en utredning om 

utvidgat förverkande, sträva efter att förverka egendom som motsvarar vinningen av den 

brottsliga verksamheten. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att egendom har 

kunnat kartläggas i den genomförda tillgångsutredningen. Därför måste 

tillgångsutredningen inledas i ett så tidigt skede av utredningen som möjligt.  

Hur tillämpas bestämmelsen idag? 

Efter en genomgång av praxis kan det konstateras att åklagare yrkar om förverkande av 

egendom som klart mera sannolikt har kunnat förvärvas på grund av brottslig 

verksamhet. I NJA 2010 s. 374 slår HD fast att sådan egendom kan sakförverkas.  

Hur bör bestämmelsen i 36:1b BrB tillämpas? 

Regeringen framhåller i propositionen att även egendom, som har kunnat bibehållas på 

grund av den brottsliga verksamheten, kan bli föremål för ett utvidgat förverkande. Det 

finns dock inget exempel från praxis där åklagaren har yrkat om förverkande av sådan 

egendom. Att detta inte sker utgör en brist i den tillgångsinriktade brottsbekämpningen. 

På samma sätt som att åklagaren yrkar om förverkande av egendom som klart mera 

sannolikt har kunnat förvärvas på grund av inkomster från brottslig verksamhet bör 

åklagaren, i varje enskilt fall, beakta möjligheten att yrka om förverkande av egendom 

som har kunnat bibehållas på grund av att inkomster från brottslig verksamhet har 

finansierat personens levnadsomkostnader.      
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När kan egendom sakförverkas? 

Hur man ställer sig till denna fråga är beroende av hur vidsträckt man är beredd att tolka 

HD:s domskäl i NJA 2010 s. 374. HD skriver att ”förverkande i allmänhet kommer att 

avse viss egendom som är av sådant värde och som förvärvats under sådana 

omständigheter att det står klart att den dömde inte skulle ha kunnat förvärva 

egendomen om han inte haft intäkter från brottslig verksamhet”.
122

  

Majoriteten av alla mål i praxis har rört personer som inte har, eller har endast mycket 

marginella, legala inkomster. I en sådan situation kan det ofta konstateras att just den 

specifika egendom som yrkas förverkad har förvärvats med de illegala inkomsterna. 

Egendomen kan då sakförverkas i enlighet med vad som sägs i HD:s dom. Men anta att 

personen i fråga visserligen har legala inkomster som skulle kunna ha finansierat inte 

alla men vissa av hans tillgångar. I en sådan situation är det mycket tveksamt om 

egendom kan sakförverkas då det inte är möjligt att säga vilka av de aktuella 

tillgångarna som faktiskt har finansierats med illegala inkomster. HD skriver ju att 

sakförverkande kan komma i fråga för viss egendom som har förvärvats med inkomster 

från brottslig verksamhet.    

I en situation som den ovanstående bör åklagaren istället göra sig en uppfattning av 

vinningen av den brottsliga verksamheten som sådan för att sedan kunna framställa ett 

yrkande om förverkande av värdet av viss egendom. 

Kan egendom, som klart mera sannolikt har kunnat bibehållas på grund av brottslig 

verksamhet, sakförverkas? 

Jag är av den uppfattningen att egendom som har kunnat bibehållas, på grund av att 

inkomster från brottslig verksamhet har finansierat ett kontantunderskott, inte bör kunna 

bli föremål för sakförverkande. I en sådan situation har ju de illegala inkomsterna 

finansierat en persons livsföring som i sin tur har resulterat i att egendom har kunnat 

bibehållas. Det finns inte samma direkta koppling mellan egendom som har kunnat 

bibehållas och den brottsliga verksamheten som det finns mellan egendom som har 

kunnat förvärvas och den brottsliga verksamheten. I den senare situationen har ju 

utbytet av den brottsliga verksamheten finansierat t.ex. en bil. I den förra situationen har 
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istället utbytet finansierat t.ex. resor, höga bostadskostnader, restaurangbesök etc. som i 

sin tur har möjliggjort att egendom har kunnat bibehållas. 

Kan egendom, i en utredning om utvidgat förverkande, tas i beslag inför ett eventuellt 

beslut om sakförverkande?  

Åklagare och polis har möjligen tagit HD:s avgörande i NJA 2010 s. 374 som intäkt för 

att egendom som kan sakförverkas också kan tas i beslag. Som har framhållits i denna 

uppsats är det dock osäkert var i lagstiftningen de hämtar stöd för att ta sådan egendom i 

beslag. 27:1 st. 1 RB medger att egendom som skäligen kan antas vara förverkad på 

grund av brott tas i beslag. Men i en utredning om utvidgat förverkande ligger det 

närmare till hands att påstå att egendom tas i beslag inte på grund av det 

förverkandeutlösande brottet utan på grund av det förverkandeutlösande brottet och den 

brottsliga verksamheten tillsammans.    

Det finns dock starka skäl som talar för att egendom som kan sakförverkas också bör 

kunna tas i beslag. Men egendom kan endast tas i beslag inför ett eventuellt beslut om 

sakförverkande, och som jag konstaterat ovan talar mycket för att lagstiftningen endast 

medger sakförverkande av viss specifik egendom som har kunnat förvärvas på grund av 

inkomster från brottslig verksamhet.  

Egendom som har kunnat bibehållas på grund av den brottsliga verksamheten, och 

sådan egendom som faktiskt skulle kunna ha förvärvats med legala inkomster bör 

således endast kunna förverkas genom att åklagaren framställer ett yrkande om 

värdeförverkande. Ett sådant förverkande kan säkerställas genom att egendom beläggs 

med kvarstad.   

För att så mycket egendom som möjligt ska kunna förverkas kommer det med andra ord 

i många fall vara nödvändigt att åklagare yrkar om förverkande av värdet av egendom.  
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