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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Handlingar som utgör brott begås dagligen. Ett av incitamenten för att göra detta är den 

ekonomiska vinning som ett brott kan resultera i. Som exempel kan vi vända blickarna 

mot narkotikahandeln där anledningen till att begå brott, genom att sälja narkotika, är 

den stora ekonomiska förtjänst som försäljningen inbringar. För att dessa pengar ska 

vara möjliga att disponera till fullo måste en legitim källa för pengarna skapas och deras 

egentliga ursprung döljas. Åtgärden för att åstadkomma detta kallas penningtvätt och 

innebär att man utför åtgärder som syftar till att dölja eller omsätta vinning av brottslig 

verksamhet. För att en sådan verksamhet ska fungera på bästa sätt är alltså en av 

förutsättningarna att utbytet från verksamheten kan ”tvättas”.     

 Lagstiftningen som reglerar penningtvätt är uppdelad i två delar, en administrativ 

del och en straffrättslig del. Den administrativa delen syftar till att förebygga 

penningtvätt och att genom olika preventiva åtgärder motverka att den finansiella 

verksamheten och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt. När det gäller 

den straffrättsliga regleringen finns regeln för att verka allmänpreventivt men den 

används också för att straffa den som utfört penningtvättshandlingar. Penningtvätt är 

inte bara ett nationellt samhällsproblem utan det ses också som ett stort problem 

internationellt. Detta har således påverkat den svenska lagstiftningens utformning, både 

den administrativa och den straffrättsliga, eftersom Sverige är part i olika internationella 

överenskommelser. 

 Den straffrättsliga regleringens tillämpning har fått utstå viss kritik för att den inte 

lever upp till vad som förväntas både nationellt och internationellt. På grund av detta 

trädde en förändring i kraft den 1 juli 2014. Innan dess var penningtvättsåtgärder, 

företrädesvis, kriminaliserat i brottsbalken (1962:700) som penninghäleri och 

penninghäleriförseelse. Den nya kriminaliseringen är reglerad i lag (2014:307) om straff 

för penningtvättsbrott och brotten rubriceras som penningtvättsbrott och 

penningtvättsförseelse. Förändringen innebär därmed att benämningen på brotten ändras 

och att kriminaliseringen flyttas från brottsbalken.  
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1.2 Syfte och avgränsningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda lagstiftningen som behandlar kriminaliseringen 

av penningtvätt i Sverige. Fokus kommer läggas på vad förändringen av lagstiftningen 

innebär. I uppsatsen kommer det också redogöras för vad penningtvätt är och i vilken 

omfattning det sker samt i stora drag hur den administrativa lagstiftningen ser ut. En 

annan sak som kommer beröras är de internationella åtaganden som Sverige har på 

området och i vilken utsträckning dessa åtaganden efterlevs.    

 I den nya lagen behandlas även andra frågor, så som förverkande och 

penningbeslag, men dessa har jag inte för avsikt att beröra. Huvudfokus kommer 

därmed att vara på vilka förändringar den nya lagstiftningen rörande straffansvar för 

penningtvättsåtgärder för med sig.  

 Den nya regleringen för med sig en del intressanta frågeställningar. Vilka skillnader 

mot den gamla regleringen för den nya med sig? Hur påverkar detta tillämpningens 

effektivitet? De brister som gjorde den gamla lagstiftningen kritiserad, är de åtgärdade 

tack vare den nya regleringen? Hur förhåller sig den nya regleringen till grundläggande 

straffrättsliga principer? I vilken utsträckning efterlevs de internationella åtaganden som 

Sverige har på området genom den nya lagstiftningen? Dessa frågeställningar kommer 

jag att knyta an till i uppsatsens analysdel.   

 

 

1.3 Metod och material 
 

I detta arbete har jag valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden. Det innebär 

att uppsatsens innehåll kommer att baseras på lagbestämmelser, förarbeten, prejudikat 

och doktrin. Framförallt kommer uppsatsen att baseras på förarbeten till lagstiftningen 

på området samt utredningar inom detsamma. En annan rättskälla som kommer 

användas i betydande utsträckning är doktrin som behandlar området. Vidare kommer 

även prejudikat från högsta domstolen utgöra grund för arbetets innehåll, även om detta 

kommer vara i en mindre utsträckning än det förstnämnda. Viss härledning kommer 

också att ske från domar av intresse som förkunnats av tingsrätter och hovrätter.   
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1.4 Disposition 
 

För att få en grundförståelse för vad penningtvätt innebär kommer jag inledningsvis att 

redogöra för vad penningtvätt är och vilken omfattning det används samt vilka aktörer 

som utför detta.  

 Eftersom huvudsyftet med denna uppsats är att behandla den straffrättsliga 

lagstiftningen kommer jag endast kort att beröra den administrativa lagstiftningen 

eftersom den är av vikt för att ge läsaren en bra bild över hur lagstiftningen på området 

ser ut. 

 Efter det kommer den straffrättsliga lagstiftningen att beröras med inslag av de 

internationella överenskommelser som är av vikt rörande kriminaliseringen av 

penningtvätt. Först kommer den äldre lagstiftningen att beröras och efterföljas av den 

nya. Därefter följer en analys- och diskussionsdel och efter det en avslutande 

kommentar.      
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2. Penningtvätt 

 

2.1 Innebörd  
 

Penningtvätt är ett ord som används flitigt i medierapportering, vetenskapliga texter och 

den offentliga debatten utan någon närmare precisering. Anledningen till detta är att det 

är ett oklart begrepp för vilket en vedertagen definition inte existerar, utan innebörden 

varierar beroende på i vilket sammanhang och syfte begreppet används.1 En definition 

som uppges från Finansinspektionen är att ”Penningtvätt är när pengar från brottslig 

verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas 

öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung.” 2  En annan definition är att 

penningtvätt i allmänhet är åtgärder som syftar till att omsätta eller dölja vinning av 

brottslig verksamhet.3 

  Som jag ovan nämnde är innebörden av begreppet penningtvätt varierande 

beroende på i vilket sammanhang och syfte det används. Inom forskningen brukar tre 

olika syften med penningtvätt lyftas fram:4 

  

1. Brottsutbytet ska omvandlas till en mindre misstänkt form av tillgång. 

2. Pengarnas illegala ursprung och deras ägarskap ska döljas. 

3. En legitim förklaring eller källa för pengarna ska skapas. 

 

Följaktligen handlar det om att dölja pengars och annan egendoms brottsliga ursprung 

genom att skapa en fiktiv legitim källa. Samtliga tre punkter behöver inte vara uppfyllda 

för att en åtgärd ska betraktas som penningtvätt och det är dessutom sällsynt att alla tre 

syftena uppfylls vid ett och samma penningtvättsförfarande. Utifrån dessa tre punkter 

delas penningtvättsprocessen in i tre, ibland fyra, överlappande faser:5     

                                                
1 Brå 2011:4 s. 21.   
2 Finansinspektionens hemsida. 
3 SOU 2012:12 s. 51. 
4 Brå 2011:4 s. 23.  
5 A.a. s. 23. 
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1. Placering. 

2. Skiktning.  

3. Integrering. 

4. (Återinvestering.) 

 

 I den första fasen, som kallas placering, placeras brottsutbytet i en finansiell 

institution. Det här är den synligaste och mest riskabla delen i penningtvättsprocessen 

eftersom det är lätt att upptäcka pengarna och koppla dem till en illegal källa genom 

exempelvis kundidentifiering. Det är också den fas då brottsutbytet träder in i den legala 

ekonomin men detta betyder emellertid inte att de är tvättade.6  

 Efter placeringen träder processen in i den så kallade skiktningsfasen. I den 

cirkuleras pengarna genom olika förflyttningar och transaktioner som leder till att 

spåren efter utbytet är svåra att följa och detta leder därmed till att det döljer ägarskapet 

samt dess ursprung. Efter de första transaktionerna sjunker den omedelbara 

upptäcktsrisken, jämförelsevis med placeringsfasen, eftersom pengarna nu flyttas inom 

den legala ekonomin som vilka legitima tillgångar som helst.7 

 Nästa steg är integreringsfasen, som har till syfte att skapa en legitim förklaring 

eller källa till pengarna. Denna fas innefattar exempelvis fiktiva affärsaktiviteter. När 

detta steg är slutfört är pengarna integrerade i det finansiella systemet och kan därmed 

användas på ett legitimt sätt, vilket innebär att penningtvättsprocessen är avslutad.8  

 Som jag tidigare nämnde brukar det ibland också pratas om ett fjärde steg i 

processen. Den kallas för återinvesteringsfasen och innebär att de tvättade pengarna 

investeras i legal verksamhet. För att detta steg ska vara genomförbart förutsätts det 

vanligtvis att en fullständig penningtvättsprocess har genomförts. Anledningen till det 

är att det vid stora investeringar krävs att man kan påvisa pengarnas ursprung för att inte 

dra till sig uppmärksamhet från myndigheterna.9   

 

                                                
6 Brå 2011:4 s. 24. 
7 A.a. s. 24. 
8 A.a. s. 25. 
9 A.a. s. 25. 
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2.2 Omfattning och aktörer 
 

Penningtvätt är som jag tidigare nämnde ett stort samhällsproblem, både nationellt och 

internationellt. Värdet av tvättade pengar internationellt sett brukar uppskattas att uppgå 

till mellan två och fem procent av världens totala bruttonationalprodukt (BNP). 

Internationella valutafonden (IMF) gjorde denna uppskattning år 1998.10 Enligt en 

rapport från oktober 2011, från FN, uppgår sannolikt allt brottsutbyte till ungefär 3,6 

procent av världens totala BNP vilket i sin tur motsvarar cirka 2100 miljarder US-dollar 

(USD).11  I samma rapport lägger de också fram en uppskattning av vilka värden som är 

tillgängliga för penningtvätt genom det finansiella systemet som uppgår till 2,7 procent 

av världens totala BNP, motsvarande cirka 1600 miljarder USD.12 

 De ovan nämnda siffrorna visar penningtvättens omfattning globalt sett. Någon 

motsvarande uppskattning över hur stora summor pengar som tvättas inom Sverige 

finns inte att tillgå. Värt att nämna, även om det inte visar i vilken omfattning 

penningtvätt förekommer i Sverige, är att exempelvis år 2010 ökade antalet 

penningtvättsrapporter från verksamhetsutövare till Finanspolisen med 3081 och 

uppgick totalt till 12218 rapporter.13    

 För att kunna genomföra avancerade ekonomiska transaktioner vid en 

penningtvättsprocess förutsätter det att aktören i fråga besitter goda kunskaper om det 

finansiella systemet. Det är inte en kompetens som alla kriminella har och det kan vara 

en förklaring till den stora variationen av penningtvättsmetoder som används. Som 

grundregel kan man säga att kriminella aktörer ”tvättar” pengar i ett sammanhang som 

de känner igen och har kunskap om. Det avspeglas genom att de mest avancerade 

penningtvättsmetoderna som består av en mängd olika transaktioner i de finansiella 

systemen ofta har koppling till ekonomisk brottslighet, eftersom aktörerna har den 

kunskap som krävs. Strategierna inom narkotikabrottsligheten utgörs istället av relativt 

enklare upplägg.14  

 Vid brist på kunskap söker de kriminella aktörerna ibland kontaktpersoner som 

erbjuder penningtvätt. Detta innebär dock kostnader och risker eftersom ytterligare 

                                                
10 SOU 2012:12 s. 56. 
11 A.a. s. 56. 
12 A.a. s. 56. 
13 A.a. s. 56.  
14 Brå 2011:4 s. 30. 
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personer involveras i processen. Vilket gör att när den kriminella aktören söker 

professionell hjälp, vilket är ovanligt, genom rådgivning eller praktisk hjälp, sker det 

vanligtvis från någon i aktörens sociala nätverk. Men även om de väljer att ombesörja 

penningtvätten själva är det i princip omöjligt att inte komma i kontakt med någon 

professionell aktör under någon del av processen. Det kan exempelvis vara jurister, 

revisorer, banktjänstemän, fastighetsmäklare etc. Många gånger är dessa personer 

ovetande om vad som pågår, även om misstanke kan uppstå, men det kan i vissa fall 

också förekomma att de medvetet blundar för de påträffade suspekta 

omständigheterna.15 

          

2.3 Brott som genererar penningtvätt 
 

Efter vilka brott är då behovet av penningtvätt som störst? Svaret hänger ihop med hur 

mycket pengar de kriminella aktiviteterna renderar samt vad pengarna i fråga ska 

användas till. En rimlig utgångspunkt, för att det ska anses vara lönsamt och nödvändigt 

att tvätta pengarna, är att den kriminella verksamheten inbringar så pass mycket pengar, 

eller ska användas på ett sådant sätt, att den riskerar att dra till sig uppmärksamhet från 

myndigheterna. Den uppfattning som finns om vad kostnaden kan uppgå till för 

penningtvätten är att den varierar och anses vanligtvis ligga mellan 4 och 30 procent av 

beloppet som ska tvättas.16 

 Eftersom behovet av penningtvätt i princip endast uppkommer när medel ska 

investeras i den legala ekonomin finns det därför knappast något behov för detta 

beträffande medel som används för en småskalig legal konsumtion eller för att täcka 

utgifter i den i kriminella verksamheten. Därmed är behovet av penningtvätt som störst 

när brottstyperna kan generera stora inkomster, som till exempel ekobrott eller bank- 

och värdetransportrån.17  

 När det gäller narkotikabrottslighet går åsikterna isär. En syn på det är att det är den 

brottstyp som genererar störst behov av penningtvätt och den andra är att dess behov är 

överskattat. 18  Enligt Brottsförebyggande rådet är en förklaring till dessa olika 

                                                
15 Brå 2011:4 s. 30 f.  
16 A.a. s. 26. 
17 A.a. s. 26. 
18 A.a. s. 26. 
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uppfattningar att man utgår från olika definitioner av penningtvätt. 19  En annan 

utgångspunkt kan vara vilken del av den globala distributionskedjan som avses, 

eftersom behovet av penningtvätt är avsevärt mycket större för de internationella 

narkotikaaktörerna än för dem på den nationella marknaden. Studier som utförts i Norge 

och Sverige visar på att en stor del av den vinst som genereras från narkotikahandeln 

går till konsumtion och för att upprätthålla en kriminell livsstil, vilket betyder att 

behovet av penningtvätt är att anse som begränsad.20            

 

2.4 Metoder för penningtvätt   
 

Metoderna som används vid penningtvätt varierar. Detta påvisas bland annat av 

Rikskriminalpolisen som efter en genomgång av polisiära och myndighetsgemensamma 

ärenden, som rör grov organiserad brottslighet, konstaterar att det finns en mycket stor 

variation i penningtvättskedjan. Man kan däremot urskilja några olika huvudtyper av 

förfaranden som används.21    

 I det första typfallet försöker man dölja vinningen från brott genom att undvika 

uppmärksamhet. Ett sätt som brukar användas är att dela upp internationella 

transaktioner till flera mindre för att på så vis undvika rapportering om misstänkt 

penningtvätt. Ett annat är att upprätta falska fakturor för att dölja hur pengar forslas in i 

ett företag. Nästa typfall syftar till att skydda aktören och pengarna från 

brottsbekämpande myndigheter. För att lyckas med denna metod anlitas bulvaner eller 

målvakter som möjliggör för huvudaktören att skapa distans mellan sin person och 

brottet samt vinningen.22  

 Den tredje av huvudtyperna går ut på att förvirra och förleda. Detta används ofta i 

sammanhang där stora brottsvinster ska hanteras, exempelvis från internationella 

narkotikaaffärer. Brottsvinsterna transfereras till flera länder där de tillfälligt investeras 

på olika sätt i bolag och egendomar för att på längre sikt föras tillbaka till huvudaktören. 

Transfereringarna har sällan någon egentlig funktion utan deras enda syfte är att 

försvåra utredningen av pengarnas ursprung och dölja eventuella misstankar. Det finns 

                                                
19 Se avsnitt 2.1. 
20 Brå 2011:4 26 f. 
21 SOU 2012:12 s. 54. 
22 A.a. s. 54. 
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också många exempel där man använder en blandning av de ovan beskrivna 

huvudtyperna.23  

 I den rapport där Brottsförebyggande rådet redogör för penningtvättsprocessens 

olika faser beskriver de också de olika metoder som används. I placeringsfasen flyttas 

medlen till det land eller den plats där de exempelvis ska sättas in på ett bankkonto. 

Därmed är smuggling eller transport av pengar ett vanligt förstadium till placering och 

om brottsutbytet består av sedlar i mindre valörer är det inte ovanligt att de växlas till 

större valörer för att minska risken att dra till sig bankens uppmärksamhet. 

Växlingskontor, liksom banker, har en skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner 

till Finanspolisen och därför används olika metoder vid växlingen för att distansera 

huvudaktören från brottsutbytet. En av dessa metoder är att anlita flera personer för att 

sprida växlingen till olika kontor med mindre summor. Ett annat sätt är att anlita en 

bulvan som växlar in hela summan på en gång, ovidkommande att han kan dra till sig 

uppmärksamhet, eftersom det i dessa fall handlar om en rekryterad person utanför det 

kriminella nätverket. Nästa steg är placeringen som kan innefatta en insättning på ett 

bankkonto, anskaffning av ett fordon eller investeringar i fastigheter och värdeföremål. 

För att dölja kopplingen mellan pengarna som sätts in på kontot och den illegala källan 

kan kontot registreras på en bulvan. När de kriminella aktörerna kontrollerar ett legalt 

företag kan detta användas för att placera brottsutbytet, exempelvis genom 

värdehöjande renoveringar av fastigheter eller för att blandas upp med företagets 

kassamedel och senare redovisas som vinst.24 

 Efter det att pengarna har placerats är nästa steg skiktning. Här varierar 

tillvägagångssätten men grundförfarandet är att pengarna flyttas mellan olika 

bankkonton. Detta kan ske genom elektroniska överföringar eller genom fysiska uttag 

och insättningar. Syftet med att göra fysiska uttag och insättningar är för att bryta 

kedjan av elektroniska spår. Andra exempel på förvillande transaktioner som används i 

skiktningsprocessen är till exempel handel med värdepapper eller att en försäkring, med 

en engångspremie, tecknas för att senare lösas in. Att använda sig av postväxlar eller 

checkar vid uttag är en vanlig företeelse eftersom de kan användas som betalningsmedel 

vid köp av fastigheter eller fordon. Det är inte heller ovanligt att kriminella aktörer 

delfinansierar investeringar med banklån och använder brottsutbytespengarna till 

                                                
23 SOU 2012:12 s. 55. 
24 Brå 2011:4 s. 27 f.  
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löpande renoveringar. Syftet med detta är att man på så vis uppträder som andra 

investerare och undviker misstänkta transaktioner.25         

 När det sen ska skapas en legitim källa för pengarna används en rad olika metoder, 

med olika grader av komplexitet. Det kan exempelvis vara att växla pengarna mot 

spelmarker hos ett kasino för att senare växla tillbaka, vilket ger en bild av att pengarnas 

ursprung är spelvinster. En annan liknande metod är att köpa vinstkuponger från någon 

som vunnit på trav, lotto en annan typ av spel och inkassera vinsten. För kriminella som 

äger fastigheter eller är affärsidkare finns också möjligheten att redovisa fiktiva 

dagskassor eller hyresintäkter. Handel med fastigheter är en annan integreringsmetod 

som i dess enklaste form innebär att brottsutbytet används till renovering av en bostad 

eller lokal som sedan säljs till en högre köpeskilling än den ursprungligen köptes för. 

Den kan dessutom vara köpt till ett underpris, mellanskillnaden betalas separat, vilket 

leder till en högre redovisad vinst vid en försäljning. Försäljningen kan också 

iscensättas genom att en bulvan iklär sig rollen som köpare medan penningtvättaren är 

den egentliga ägaren.26 

 

2.5 Sammanfattning 
 

Penningtvätt är alltså ett stort samhällsproblem som används för att kunna tillgodogöra 

sig de tillgångar som ett eller flera brott har inbringat. Som jag ovan har redogjort för 

används flera olika metoder för detta och i nästa kapitel kommer jag kort att redogöra 

för den administrativa lagstiftningen som har till syfte att motverka att finansiell 

verksamhet och annan näringsverksamhet används för penningtvätt.  

 

 

 
                                                
25 Brå 2011:4 s. 29. 
26 Brå 2011:4 s. 29 f.  
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3. Administrativ lagstiftning  

 

3.1 Inledning 
 

Som jag tidigare nämnde är regleringen för att bekämpa penningtvätt uppdelad i en 

straffrättslig och en administrativ reglering.  

 De administrativa bestämmelsernas syfte är att förebygga penningtvätt, och 

finansiering av terrorism, genom preventiva åtgärder. Det betyder att de ska motverka 

möjligheterna för att genomföra penningtvättsåtgärder och förhindra att det finansiella 

systemet, och annan form av näringsverksamhet, utnyttjas för penningtvätt. I detta 

kapitel ska jag kort redogöra för de mest centrala administrativa bestämmelserna. Syftet 

med detta är för att ge läsaren en enkel överblick över hur lagstiftningen ser ut och 

vilken funktion den har.  

 

3.2 Penningtvättslagen 
 

Penningtvättslagen, eller lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 

av terrorism, inrymmer bestämmelser om administrativa åtgärder som ska tillämpas för 

att motverka att den finansiella sektorn används för detta. Lagen trädde i kraft i mars 

2009 och är resultatet av Sveriges genomförande av EU:s tredje penningtvättsdirektiv 

(2005/60/EG).27 Innan var de administrativa reglerna om bekämpandet av penningtvätt 

och terrorismfinansiering uppdelade i olika lagar, men efter Sveriges genomförande 

sammanställdes dessa bestämmelser i den nuvarande penningtvättslagen.28  

 I lagens 1 kap 1 § anges att dess syfte är att förhindra att finansiell verksamhet och 

annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I den 

efterföljande paragrafen statueras vilka fysiska och juridiska personer som lagen gäller 

för, som exempelvis bank- och finansieringsrörelser, livförsäkringsrörelser, 

                                                
27 Prop. 2008/09:70 s. 1. 
28 SOU 2012:12 s. 78 f.  
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försäkringsförmedling, yrkesmässig handel med varor där kontant betalning uppgår till 

minst ett belopp som motsvarar 15000 euro etc.  

 I lagens 1 kap 5 § definieras vissa betydande begrepp. I punkt 6 definieras 

penningtvätt som sådana åtgärder: 

a. med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens samband 

med brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga 

påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder 

som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendom, 

b. eller annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att dölja att 

någon har berikat sig genom brottslig gärning. 

 

Annat som omfattas av lagen är kravet på ett upprättande av en riskbaserad 

kundkännedom som stadgas i det 2 kap., samt vilka situationer som är undantagna från 

detta, och i lagens 3 kap. finner vi bestämmelserna rörande rapporteringskravet för de 

aktörer som omfattas av lagen. I 4 och 5 kap. hittar vi bestämmelser rörande 

registerfrågor och vilka riskbaserade rutiner och åtgärder som verksamhetsutövaren ska 

vidta. Exempelvis ska de anställda fortlöpande utbildas och informeras om ändringar i 

regelverken, trender och metoder som används enligt 5 kap. 1 §. Bestämmelserna om 

tillsyn stadgas i 6 kap., ansvar vid åsidosättande av granskning- eller 

uppgiftsskyldigheten samt brytande av meddelandeförbudet i 7 kap. och 

bemyndiganden i 8 kap.   

 

3.3 Andra bestämmelser 
 

Förutom bestämmelser i penningtvättslagen finns bland annat föreskrifter från 

Finansinspektionen. Av relevans på detta område har det utfärdats föreskrifter och 

allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 

2009:1). Där finns utförliga bestämmelser om hur företag ska gå tillväga för att uppfylla 

de krav som ställs i den ovan nämnda penningtvättslagen.29 Bland annat innefattar de 

vad som avses med ett riskbaserat förhållningssätt, riskbaserade rutiner m.m., 

kundkännedom, uppgifts- och granskningsskyldighet samt utbildning och skydd av 

anställda enligt föreskrifternas 1 §.  
                                                
29 SOU 2012:12 s. 86. 
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 De som ska tillämpa föreskrifterna framgår av penningtvättslagen 1 kap. 2 § p. 1-7, 

17 och 18. Det är verksamheter som står under Finansinspektionens tillsyn. Vidare 

innehåller föreskrifterna anvisningar för hur kundkännedom ska uppnås, vilka undantag 

som gäller från bestämmelserna om grundläggande kundkännedom, vilka personer som 

är att anse som personer i utsatt politisk ställning och hur handlingar eller uppgifter som 

inhämtats ska bevaras. För uppgifts- och granskningsskyldigheten föreskrivs det att 

företag ska ha ett elektroniskt system eller manuell rutin som granskar transaktioner, 

eftersom det framförallt är transaktioner som anses innebära en risk för penningtvätt. 

Företag ska också dokumentera åtgärder och beslut vid granskning av misstänkta 

transaktioner, och enligt Finansinspektionens allmänna råd bör dokumentationen sparas 

i minst tre år efter granskningen.30 

 Det finns även andra myndigheter som har givits befogenhet att utfärda föreskrifter 

på detta område. Enligt förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism 18 § har Lotteriinspektionen, Fastighetsmäklarnämnden samt 

länsstyrelserna för Stockholms, Västra Götalands och Skåne län bemyndigats att 

utforma och meddela föreskrifter för de verksamhetsutövare som står under dessa 

myndigheters tillsyn. Deras föreskrifter får endast avse vissa särskilt angivna frågor, 

som exempelvis åtgärder för kundkännedom, fortlöpande uppföljning, dokumentation, 

rutiner, utbildning etc. Det finns också en skyldighet för tillsynsmyndigheterna att 

samråda med samordningsorganet innan föreskrifter meddelas.31  

 

3.4 Självreglering 
 

Som ett komplement till de ovan angivna administrativa reglerna finns det flera 

branschorganisationer som har utformat riktlinjer i syfte att vägleda sina medlemmar för 

att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Initiativ till detta har också 

tagits av internationella organisationer som The Basel Committee och The Wolfsberg 

Group.32  

 I Sverige finns bland annat Advokatsamfundet som ansvarar för den operativa 

tillsynen över att advokater och advokatbyråer uppfyller de krav som ställs i 

                                                
30 SOU 2012:12 s. 86 ff. 
31 A.a. s. 88. 
32 A.a. s. 92.  
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penningtvättslagstiftningen angående rutiner för att uppnå klientkännedom, granska 

transaktioner etc. Inom ramen för denna tillsyn har samfundet börjat använda sig av en 

förstärkt och proaktiv tillsyn till syfte att säkerställa regelefterlevnad på området bland 

sina medlemmar. Detta innebär i huvudsak att tillsynsåtgärderna kan initieras såväl på 

förekommen anledning som på grunder efter eget omdöme.33  

 En annan organisation som försöker klargöra vilka krav som ställs på deras 

medlemmar i penningtvättslagstiftningen är FAR. Det är en branschorganisation för 

revisorer och rådgivare. Deras medlemmar består av auktoriserade och godkända 

revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra 

specialister. Klargörandet har skett genom ett uttalande i etikfrågor där det ges 

vägledning och information om vilka överväganden som bör göras, samt vilka åtgärder 

som bör vidtas inom byråerna för att uppfylla dessa krav.34        

  

 

 

 

 

                                                
33 SOU 2012:12 s. 92 f.  
34 A.a. s. 94 f.   
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4. Penningtvätt och straffrätt 

 

4.1 Äldre straffrättslig reglering 
 

4.1.1 Kriminaliseringens utformning 

 

Kriminaliseringen av penningtvätt är förhållandevis ny. Först och främst kan den 

härledas till de internationella skyldigheter som Sverige har. Parterna till FN:s 

narkotikakonvention har en skyldighet att kriminalisera hjälp att dölja och/eller omsätta 

vinsterna från narkotikabrottslighet enligt artikel 3 p. b i konventionen. Till följd av 

Sveriges undertecknande och ratificering av konventionen,35 och de åtaganden detta 

medförde, inrättades straffansvar för penningtvättsåtgärder i brottsbalken (1962:700) 

(BrB) som häleri enligt 9 kap 6 §. Enligt konventionen ska kriminaliseringen ta sikte på 

hjälp att dölja eller omsätta vinsterna från narkotikabrottslighet, men bestämmelsen i 

den svenska lagstiftningen utvidgades till en mer generell utformning som därmed inte 

bara omfattade narkotikabrott utan varje förbrott som innefattar ett förvärv. 36 

Följaktligen genomfördes ändringar i bestämmelserna om häleri och häleriförseelse 

eftersom man ansåg att varken sakhäleri eller vinningshäleri, i deras dåvarande former, 

motsvarade konventionens krav på kriminaliseringen.37 

 En förändring skedde år 1999 då bestämmelsen flyttades från häleri till en ny 

straffbestämmelse, penninghäleri, för att på så vis öka möjligheterna att komma tillrätta 

med penningtvätt.38 De skäl som framfördes för denna ändring var bland annat att 

innehållet i svensk rätt, när det gäller penningtvätt, framstod som tydligare med ett 

separat brott som omfattar de straffbara formerna av penningtvätt, vilket underlättar för 

det internationella samarbetet som krävs för en fungerande och effektiv 

penningtvättsbekämpning. Fördelen blev också att bestämmelsen skulle bli mer 

överskådlig och lättare att tillämpa. I utredningen till denna lagstiftning anfördes 
                                                
35 SÖ 1991:41. 
36 Prop. 1990/91:127 s. 1 f. 
37 A.a. s. 17 f.  
38 Prop. 1998/99:19 s. 1. 



 
20 

synpunkten att en effektiv bekämpning av penningtvätt förutsätter att det straffbara 

området utvidgas och man föreslog att kravet på ett bestämt förbrott skulle slopas för att 

det istället skulle vara tillräckligt att medlen härrörde från brottslig verksamhet.39 

Regeringen ansåg emellertid att en sådan förändring skulle vara att gå för långt, och att 

begreppet brottslig verksamhet, såsom det användes av utredningen, var för vagt och 

oprecist för att användas som ett straffrättsligt rekvisit.40 Utredningen föreslog också att 

ett särskilt penningtvättsbrott skulle placeras i penningtvättslagen och inte vara 

subsidiärt till häleribestämmelserna i BrB.41 Regeringen var däremot negativ till detta 

och ansåg att det ur systematiska och praktiska skäl vore olämpligt att följa 

utredningens förslag. Även om straffbestämmelsen omfattade merparten av de 

förfaranden som är att beteckna som penningtvätt har definitionen i penningtvättslagen 

ett vidare tillämpningsområde. För att markera skillnaden ansåg regeringen att det bör 

benämnas som penninghäleri, istället för penningtvättsbrott, och placeras i BrB.42   

 

4.1.2 Penninghäleri 

 

Fram till 1 juli 2014 var penningtvättsåtgärder kriminaliserade som penninghäleri enligt 

BrB 9 kap 6 a § och penninghäleriförseelse enligt BrB 9 kap 7 a §. Bestämmelsen 

infördes för att öka möjligheterna att komma till rätta med penningtvätt. Den omfattade 

dels några förfaranden som tidigare bestraffades som häleri, dels vissa åtgärder som är 

ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brott på annat sätt än genom förvärv 

som exempelvis vissa former av skatte- och tullbrott. Dess syfte var att den skulle 

omfatta sådana brottsliga förfaranden som typiskt sett kan anses som penningtvätt och 

som således gör att så kallade svarta pengar flyter in i den legala ekonomin.43 

 Eftersom penningtvätt inte sällan utgör ett slutled i den organiserade brottsligheten 

är kampen mot penningtvätt även ett sätt att bekämpa den organiserade brottsligheten. 

En del av bestämmelsen täckte handlingar som redan var kriminaliserade som sakhäleri 

                                                
39 SOU 1997:36 s. 173. 
40 Prop. 1998/99:19 s. 28 f. 
41 SOU 1997:36 s. 190.  
42 Prop. 1998/99:19 s. 29. 
43 Holmqvist m.fl. Del I s. 9:6 a, 1 f.   
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eller vinningshäleri enligt BrB 9 kap 6 § och om en gärning även uppfyllde rekvisiten i 

denna bestämmelse borde domstolen i första hand döma för häleri.44 

 Den första formen av penninghäleri, i paragrafens första stycke p. 1, tog sikte på 

den som otillbörligen främjar möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendom som 

härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom. Gränsdragningen mot 

vinningshäleri i BrB 9 kap. 6 § st. 2 kunde vara besvärlig då förbrottet på samma sätt är 

betecknat som brottsligt förvärv. Brottsligt förvärv innebär varje brott som innebär ett 

förvärv för någon. Skillnaden var däremot att enligt vinningshäleri straffas den som 

bereder sig vinning av annans brottsliga förvärv medan vid penninghäleri främjade man 

möjligheterna för annan. Med rekvisitet ”egendom som härrör från” avsågs både det 

konkreta brottsutbytet samt dess eventuella substitut. När det gäller värdet av sådan 

egendom åsyftades fallet när den illegalt förvärvade egendomen har blandats samman 

med annan egendom så att den inte längre kan identifieras förutom som en del av en 

förmögenhetsmassa. Bestämmelsen straffade inte den ursprunglige brottslingen 

eftersom rekvisitet är att man ska främja möjligheterna för annan och därmed 

bestraffades inte så kallad självtvätt.45 Penninghälaren var inte tvungen handla med den 

person som gjort sig skyldig till det brottsliga förvärvet, den personen är ofta omöjlig att 

spåra, och det var heller inte nödvändigt eftersom penninghäleri inte enbart fokuserar på 

det ursprungliga brottsutbytet. Bedömningen av om möjligheterna att tillgodogöra sig 

egendom eller dess värde har främjats skulle ske med utgångspunkt i förhållandena som 

rådde när den brottsliga gärningen begicks. Ett väsentligt brottsrekvisit som måste ha 

varit uppfyllt är att främjandet ansågs vara otillbörligt. Otillbörliga förfaranden är först 

och främst de som mer eller mindre har ett uttalat syfte att hjälpa den ursprunglige 

brottslingen att dra nytta av sitt förvärv. Det kan exempelvis vara att hjälpa till att föra 

bort egendomen, att förvara den, anvisa gömställen eller att helt enkelt hjälpa till att 

omsätta brottsutbytet så att dess ursprung blir svårare att spåra. Det kan vara att man 

låter någon annan sätta in pengar på ens bankkonto eller att disponera ens bankfack. En 

vanligt förekommande metod är att sälja checkar eller vinstbongar för att ge någon en 

handling som kan styrka att tillgångarna är förvärvade på ett lagenligt sätt. Som 

utgångspunkt vid bedömningen av om ett förfarande har inneburit ett otillbörligt 

främjande eller inte är i vilken grad transaktionen påverkat möjligheterna för någon att 

dra nytta av den brottsligt förvärvade egendomen. Det otillbörliga främjandet kan anses 
                                                
44 Prop. 1998/99: 19 s. 70. 
45 Jareborg och Friberg s. 223 f.  
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föreligga först om transaktionen i fråga har gått utöver det sedvanliga och inneburit att 

någon fått särskilda möjligheter för tillgodogörandet. Det bör därmed vara av betydelse 

vilket värde den egendom har som transaktionen gäller och om det är fråga om ett 

betydande belopp, exempelvis vid en fastighetsförsäljning, bör det oftast innebära att 

förfarandet bedöms som otillbörligt. Exempel på detta kan tas ifrån ett fall i Högsta 

domstolen där gärningen bestod i att låta någon köpa en bil med stulna kontanter som 

uppgick till ett värde av 155 000 kr. 46 Beloppet är dock inte alltid av helt avgörande 

betydelse utan det måste också finnas ett visst samband mellan transaktionen och den 

omständigheten att brott föreligger. Hänsyn måste således tas till samtliga 

omständigheter vid bedömningen av om en handling utgjorde ett otillbörligt 

främjande.47 

 I paragrafens första stycke p. 2 har vi den andra formen av penninghäleri, som 

kompletterade den första. I den punkten finns inget otillbörlighetsrekvisit, vilket betyder 

att om gärningsmannen har haft uppsåt att dölja egendomens ursprung genom att 

medverka till att bortföra, överlåta, omsätta, eller vidta annan sådan åtgärd med 

egendom som härrör från ett brottsligt förvärv, kunde han dömas till ansvar även om 

förfarandet inte skulle ha varit otillbörligt. Uppsåt att dölja egendomens ursprung är 

således ett överskjutande uppsåtsrekvisit.48 Det krävdes inte heller att gärningen faktiskt 

hade främjat den andres möjligheter, utan det var tillräckligt att gärningsmannen 

medverkat på något av de i bestämmelsen beskrivna tillvägagångssätten. Metoder som 

bestämmelsen tog sikte på var de som typiskt sett går ut på att underlätta för någon att 

dölja att viss egendom härrör från brott. Det kan exempelvis vara att föra pengar ut ur 

landet, medverka som bulvan vid en överlåtelse, medverka vid olika banktransaktioner 

som gör det svårare att spåra egendomens ursprung eller att anvisa gömställen för 

egendomen. Enligt bestämmelsen måste förövaren ha handlat med uppsåt att dölja 

egendomens ursprung men det var inte något krav på avsiktsuppsåt utan det var 

tillräckligt att ha handlat med insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt. Gärningsmannen 

behövde inte ha haft kännedom om vilket specifikt brott egendomen härrörde ifrån utan 

det var tillräcklig att han visste att egendomen var brottsligt förvärvad.49 

                                                
46 NJA 2006 s. 103. 
47 Holmqvist m.fl. Del I s. 9:6 a, 2 ff.  
48 Jareborg och Friberg s. 225. 
49 Holmqvist m.fl. Del I s. 9:6 a, 5 f. 
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 Nästa form av penninghäleri straffbelades i paragrafens andra stycke och ansvaret 

var subsidiärt till ansvar enligt första stycket. Dess syfte var att dra in annan brottslighet 

än brottsliga förvärv som förbrott. Rekvisiten ”i annat fall än som anges i första stycket” 

och ”dölja att annan har berikat sig genom brottslig gärning” sticker ut vid en 

jämförelse med första styckets bestämmelser. Med att berika sig genom brottslig 

gärning avses att någon har förbättrat sin ekonomiska ställning genom brott. Brottsliga 

förvärv täcktes redan in av första stycket och därmed återstår främst skattebrott, tullbrott 

och vissa bedrägerier som tänkbara förbrott. Gärningen beskrivs som samma sorts 

medverkan som vid brott enligt första stycket p. 2 och ansvaret begränsades sedan av att 

gärningen skulle vara otillbörlig och att den skulle vara ägnad att dölja att annan har 

berikat sig genom brottslig gärning. Vad som är att anse som otillbörligt skulle bedömas 

på samma sätt som i första stycket p. 1. Att gärningen skulle vara ägnad att dölja att 

annan hade berikat sig genom en brottslig gärning leder dock till att normala 

transaktioner som avser betydande belopp blir tillåtna. Exempelvis när ett 

fastighetsförvärv eller ett förvärv av en affärsrörelse innebär att en viss egendom byts 

mot en annan är gärningen inte ägnad att dölja en förmögenhetsökning. En avgörande 

synpunkt är att medverkan till vad som sker öppet och har ett tydligt legalt ändamål 

skulle vara tillåtet.50    

 

4.1.3 Förbrott 

 

Som vi ovan kan se var ett krav, för att någon skulle hållas ansvarig för penninghäleri, 

att det skulle gå att identifiera ett förbrott som källa till brottsutbytet. Betydelsen av att 

kunna styrka det åsyftade förbrottet var därmed avgörande. 

 Ett fall som belyser vikten av detta är den frikännande domen i det så kallade 

”Gibraltarfallet” 51. I målet hade två personer åtalats för häleri och penninghäleri. När de 

greps hade de en stor summa pengar på sig som misstänktes ha sitt ursprung i en illegal 

verksamhet. Åklagaren behövde påvisa att egendomen i fråga kunde hänföras till 

brottslig verksamhet, dels genom grov oredlighet mot borgenärer och grova skattebrott, 

dels från medverkan till brott som genomförts i form av en låneverksamhet. Hovrätten 

konstaterade att de åtalades handhavande av en så pass betydande kontantsumma, som 
                                                
50 Jareborg och Friberg s. 225 f.  
51 Stockholms Tingsrätt mål B 6398-99 dom 10 februari 2005 och Svea Hovrätt mål B 1056-05 dom 18 
oktober 2006. 
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målet rör, är i sig högst anmärkningsvärt och att åklagaren har lyckats visa att det fanns 

kopplingar mellan konton som de misstänkta förfogade över. Men det ansågs emellertid 

inte visat att pengarna utgjorde inkomster av uppsåtligen begångna brott och oavsett 

vilken insikt de åtalade hade om pengarnas ursprung kunde de därför inte dömas för 

penninghäleri. Ett problem med detta fall var att förbrottet inte behandlades i samma 

mål och det visar på svårigheten som fanns med att kunna bevisa 

penninghälerigärningar när så sker.52  

 

4.2 Andra bestämmelser   
 

4.2.1 Skyddande av brottsling 

 

I vissa fall kan brottsrekvisit i andra straffbestämmelser vara uppfyllda vid gärningar 

som kan anses vara penningtvättsåtgärder. Det kan exempelvis vara häleri eller 

skyddande av brottsling.  

 Enligt BrB 17 kap 11 § stadgas ansvar för den som döljer den som förövat ett brott, 

hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat 

liknande sätt hindrar att det uppdagas eller beivras. I bestämmelsen är det både döljande 

av brottsling och döljande av annans brottslighet som straffas.53 Döljande av brottsling 

kan anses vara ett döljande av honom eller henne, att hjälpa vederbörande att 

undkomma eller att på annat dylikt sätt motverka att brottet uppdagas eller att 

gärningsmannen fälls till ansvar. Som döljande av annans brottslighet avses exempelvis 

undanröjande av bevis, men även förvanskande av äkta bevis och skapande av falska 

sådana.54 Bestämmelsen som sådan har alltså inte som huvudsyfte att ta sikte på 

situationer när brottslingen får hjälp att dölja brottsutbytet, men i vissa fall kan den dock 

tillämpas på den som utan otillbörlig vinning för egen del, förvarar eller döljer annans 

brottsliga förvärv. I sådana situationer kunde även förutsättningarna för ansvar för 

penninghäleri vara uppfyllda och då skulle ansvar för detta brott istället utkrävas.55       

 

                                                
52 Grahn m.fl. s. 281. 
53 SOU 2012:12 s. 74. 
54 Holmqvist m.fl. Del II s. 17:11, 3. 
55 SOU 2012:12 s. 74, NJA 1944 s. 631. 
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4.3 Internationella åtaganden 
 

4.3.1 Inledning 

 

Sverige har genom olika internationella överenskommelser påtagit sig olika åtaganden 

om vad lagstiftningen i berörd fråga ska innehålla och ta sikte på. I de kommande 

avsnitten kommer jag att redogöra för vilka de är och i korta drag beskriva vilka krav 

överenskommelserna ställer på sina parter rörande kriminaliseringen av penningtvätt.     

 

4.3.2 FN-konventioner 

 

Från FN är det den tidigare nämnda narkotikabrottskonventionen samt 

Palermokonventionen som påverkat den svenska lagstiftningen. Vad gäller 

narkotikabrottskonventionen har den till syfte att stärka det internationella samarbetet 

och effektivisera insatserna mot den internationella narkotikabrottsligheten.  En av 

huvudpunkterna är en kriminalisering av gärningar som innebär bistånd till att omsätta 

vinster från illegal narkotikahantering eller som innebär en hjälp att på annat sätt dölja 

ursprunget av sådana tillgångar. I konventionens artikel 3.1 b föreskrivs att varje part 

ska straffbelägga omsättning eller överlåtelse av egendom med vetskap om att 

egendomen härrör från narkotikabrottslighet eller från delaktighet i sådant brott, om det 

sker för att dölja eller maskera egendomens olagliga ursprung eller för att bistå en 

person som är delaktig i brottet eller brotten att undandra sig de rättsliga följderna av 

sina gärningar. Parterna ska även kriminalisera döljande eller maskering av egendomens 

rätta art eller ursprung, av dess belägenhet eller förfogandet över den eller dess 

förflyttning eller av äganderätten eller andra rättigheter till egendomen med vetskap om 

att egendomen härrör från ett eller flera narkotikabrott eller från delaktighet i sådant 

eller sådana brott.56      

 Palermokonventionen, FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad 

brottslighet, antogs den 15 november 2000 och Sverige beslutade att ratificera den i 

april 2004 och att den trädde i kraft den 30 maj 2004.57 Konventionen syftar till att 

                                                
56 SOU 2012:12 s. 95. 
57 SÖ 2004:21 s. 1.  
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stärka det internationella samarbetet för att på global bas bekämpa den 

gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Bestämmelserna bygger i stor 

utsträckning på tidigare konventioner, som narkotikabrottskonventionen. Av intresse för 

kriminaliseringen av penningtvättsåtgärder finner vi artikel 2 och artikel 6 i 

konventionen. I artikel 2 definieras olika begrepp som används i konventionen och 

begreppet förbrott är enligt artikel 2.h ett brott som resulterat i sådan vinning som kan 

vara föremål för brott enligt definitionen i artikel 6. Artikel 6 behandlar sedermera 

kriminaliseringen av penningtvätt och enligt punkt 1.a ska, de åtgärder som i 

förekommande fall kan erfordras, vara förenliga med grundläggande principer i den 

nationella lagstiftningen och kriminaliseringskravet gäller endast handlingar som begås 

uppsåtligen. Handlingar som ska vara straffbelagda är omvandling eller överlåtelse av 

egendom med vetskap om att den utgör vinning av brott, om det sker för att dölja eller 

maskera egendomens illegala ursprung eller för att hjälpa en person som är delaktig i 

förbrottet att undandra sig rättsliga följder av sina handlingar. Detta påminner i högsta 

grad om de handlingar som ska vara kriminaliserade enligt den tidigare nämnda 

narkotikabrottskonventionen. Andra handlingar som också ska vara kriminaliserade är 

döljande eller maskering av egendoms rätta natur eller ursprung, dess belägenhet eller 

förfogandet över den eller dess förflyttning eller äganderätten, eller annan rättighet, till 

egendomen med vetskap om att den utgör vinning av brott. Artikel 6 stadgar även 

straffansvar för delaktighet i brott som anges i artikeln, samverkan eller stämpling i 

avsikt att begå sådana brott, försök att begå eller medhjälp eller bistånd till, främjande 

av eller råd för genomförandet av sådana brott. Konventionsstaterna ska enligt punkt 2.a 

försöka tillämpa punkt 1 så vidsträckt som möjligt när det gäller förbrott samt enligt 

punkt 2.e kan en stat föreskriva att så kallad självtvätt inte är kriminaliserat om så krävs 

enligt de grundläggande principerna i en konventionsstats nationella lagstiftning. Vid 

Sveriges tillträde till konventionen gjordes bedömningen att alla de gärningar som 

utgjorde ett brott enligt konventionen redan var straffbelagda i svensk rätt och därmed 

behövdes inga lagändringar genomföras för att uppfylla konventionens krav.58 

 

                                                
58 Prop. 2002/03:146 s. 41 f.  
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4.3.3 FATF   

 

En annan internationell organisation som Sverige är en medlemsstat i är Financial 

Action Task Force (FATF). Det är ett mellanstatligt organ som har till syfte att fastställa 

internationella standarder samt utveckla och verka för användandet av handlingsplaner 

för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Organet har utfärdat fyrtio 

rekommendationer om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och 

genom ett ömsesidigt utvärderingssystem kontrolleras det att rekommendationerna följs 

av medlemsstaterna. FATF:s uppdrag är tidsbegränsat och det nuvarande mandatet 

sträcker sig från februari 2012 till 2020. 59  Enligt rekommendation nr 3 ska 

medlemsstaterna kriminalisera penningtvätt och detta ska ske i enlighet med 

narkotikabrottskonventionen och Palermokonventionen. Så många brott som möjligt 

ska kunna utgöra förbrott till penningtvätt och detta ska åtminstone gälla alla allvarliga 

brott.60 Medverkan, försök och stämpling till penningtvätt ska vara straffbara med 

reservation för grundläggande principer i den nationella rättsordningen. Detta gäller 

också ansvar för den som själv har begått förbrottet och utför så kallad självtvätt om det 

inte strider mot grundläggande principer i den nationella rätten.61   

 

4.3.4 Europeiska åtaganden  

 

Sverige har också andra internationella åtaganden att uppfylla. Ett av dem är att följa 

bestämmelserna i Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och 

förverkande av vinning av brott (1990 års förverkandekonvention). I Sverige trädde den 

i kraft den 1 november 1996 genom ratifikation.62  

 Syftet med konventionen var att underlätta det internationella samarbetet och den 

inbördes rättshjälpen vid brottsutredningar och för att spåra, ta i beslag och förverka 

brottsvinster. Parterna åtog sig särskilt att kriminalisera penningtvätt samt att förverka 

föremål som använts som hjälpmedel vid brott och vinning av brott. Konventionen 

utarbetades med narkotikabrottskonventionen som förebild och många av frågorna som 

                                                
59 SOU 2012:12 s. 98 ff. 
60 FATF recommendations s. 12. 
61 Prop. 2013/14:121 s. 25. 
62 SÖ 1996:19 s. 1. 
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behandlas där tas även upp i 1990 års förverkandekonvention. En betydande skillnad är 

dock att 1990 års förverkandekonvention inte är begränsad till någon viss typ av 

förbrott.63  

 1990 års förverkandekonvention har vidareutvecklats och kompletterats i en ny 

förverkandekonvention från år 2005 och stater som har tillträtt den nya konventionen 

tillämpar fortfarande den äldre mot stater som ännu inte tillträtt den nya. Sverige har än 

så länge inte tillträtt 2005 års förverkandekonvention och det är således endast 1990 års 

förverkandekonvention som Sverige är bunden av. Regeringen har dock föreslagit ett 

tillträde till den nya konventionen i förarbetena till lag om straff för 

penningtvättsbrott. 64  I 2005 års förverkandekonvention åtar sig parterna att 

kriminalisera penningtvätt och är i grunden densamma som 1990 år 

förverkandekonvention men den nya konventionen innehåller mer långtgående 

åtaganden för parterna. En skillnad är att den nya konventionen även innehåller regler 

om förebyggande och kontroll av finansiering av terrorism.65 

 Arbetet inom EU mot penningtvätt har resulterat i flera direktiv med regler om 

administrativa åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa penningtvätt. När det 

gäller krav på en kriminalisering antog EU:s ministerråd den 3 december 1998 en 

gemensam åtgärd om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och 

förverkande av hjälpmedel och vinning av brott. Åtgärden kompletterar 1990 år 

förverkandekonvention och syftar till att förbättra medlemsstaternas samarbete när det 

gäller penningtvätt, beslag och förverkande och enligt den åtar sig medlemsstaterna att 

bland annat se till att deras lagstiftning i berörd fråga är så generell som möjligt och inte 

begränsad till vissa brott eller brottstyper. Rådet antog sedermera ett rambeslut 2001 om 

penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel 

till vinning av brott för att delvis skärpa och ersätta den gemensamma åtgärden från 

1998. Anledningen till detta var att det rådde osäkerhet om i vilken utsträckning den 

gemensamma åtgärden var bindande för medlemsstaterna.66 

 EU har också antagit en bedrägerikonvention som trädde i kraft 1995 och den har 

sedan dess kompletterats med tre tilläggsprotokoll. Sverige har genomfört 

bedrägerikonventionen och de tre protokollen. Detta ledde till lagändringar som bland 

                                                
63 SOU 2012:12 s. 105 f.  
64 Prop. 2013/14:121 s. 97.  
65 SOU 2012:12 s. 106 f. 
66 Prop. 2013/14:121 s. 26 ff.  
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annat innebar straffansvar för försök, förberedelse och stämpling till grovt häleri och 

grovt penninghäleri.67 

 Ännu har inget straffrättsligt direktiv om penningtvätt antagits. Den tidigare 

sittande EU-kommissionen uttalade däremot i olika sammanhang att den avsåg att 

presentera ett sådant innan deras mandatperiod löpte ut, vilket den gjorde den 31 

oktober 2014.68 Det återstår att se om den nya kommissionen har samma åtgärd i 

åtanke.     

 

4.4 Kritik mot lagstiftningen    
 

Att den äldre lagstiftningens utformning, med penninghäleri som brott, inte var optimal 

framgår genom den kritik som har riktats mot den. I huvudsak riktar sig kritiken mot 

straffbestämmelsernas lagtekniska konstruktion, kravet på bestämt förbrott, avsaknaden 

av straffansvar för självtvätt liksom för försök och stämpling till penninghäleri av 

normalgraden.69 

 Det framfördes från flera håll att penninghäleribestämmelsen tillämpas i en mycket 

begränsad omfattning. Från Ekobrottsmyndigheten har det framförts tre huvudsakliga 

skäl till varför bestämmelsen har tillämpats i en så pass liten utsträckning. Det första 

skälet ska vara för att bestämmelsen var tekniskt komplicerad och svårtillgänglig vilket 

därmed gjorde den svårtolkad, enligt operativa åklagare. Bestämmelsen var också 

uppdelad på i princip tre olika förfaranden som i många fall överlappar varandra och det 

bidrar till att skapa en oklarhet i bestämmelsens tillämpning. Det andra skälet till att 

åklagare sällan tillämpade bestämmelsen är svårigheten att bevisa vilket konkret 

förbrott som begåtts. Det är en åsikt som delades av Polisen som pekar på att på grund 

av svårigheterna att bevisa något bestämt förbrott leder få utredningar till åtal och få åtal 

till fällande dom70. Det tredje skälet som lyftes fram var att en förklaring kan vara att 

eftersom självtvätt inte var kriminaliserat fanns det inte någon anledning att utreda och 

åtala i de fall någon dömdes för förbrottet som gärningsman eller medhjälpare. I 

Ekobrottsmyndighetens kritik lyftes det också fram att det bör övervägas om det 

straffrättsliga ansvaret för penningtvätt på ett tydligare sätt bör fokusera på slutmålet 
                                                
67 Prop. 2013/14:121 s. 28 f., Prop. 1998/99:32 och Prop. 2000/01:133.   
68 Prop. 2013/14:121 s. 29. 
69 SOU 2012:12 s. 142.  
70 A.a. s. 142. 
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med den organiserade brottsligheten, nämligen att kunna använda brottsutbytet. Därmed 

bör straffansvaret för penningtvätt utformas på ett sådant sätt det träffar den som utfört 

förbrottet och även planerat eller deltagit i tvättningen.71 

 En annan åsikt som framfördes av myndigheten är att det bör ses över vilken 

koppling till förbrottet som bör krävas. Det bör kunna övervägas om en något försvagad 

koppling till ett bestämt förbrott, som för häleri i näringsverksamhet enligt BrB 9 kap 6 

§ st. 2, ska införas. En annan lösning, som skulle vara ännu mer effektiv, är gå på den 

linje som framfördes av 1995 års penningtvättsutredning och helt slopa kravet på ett 

bestämt förbrott och istället knyta penningtvättsåtgärden till egendom som härrör från 

brottslig verksamhet.72         

 Kritik riktades även från annat håll i form av FATF. Grunden i deras kritik låg i den 

sparsamma tillämpningen av straffbestämmelserna samt bristen i att självtvätt inte var 

kriminaliserat.73 I och med att bristen på kriminalisering av självtvätt inte berodde på 

några grundläggande principer enligt FATF:s utvärderingsgrupp, såsom de definieras av 

organet, ansåg de således att självtvätt bör kriminaliseras. De anmärkte också på att 

kravet på att visa ett uppsåt att dölja egendomens ursprung i BrB 9 kap 6 § st. 1 p. 2 

skulle kunna utgöra en potentiell utmaning för åklagaren. Och även om bestämmelsen 

står i överrensstämmelse med internationell standard innebar just det rekvisitet en extra 

börda som ibland kan komma att försvåra det för åklagarsidan. Därmed uppmanade 

FATF de svenska myndigheterna att överväga om ett uteslutande av det överskjutande 

uppsåtet var möjlig utan att detta skulle strida mot konstitutionella principer eller andra 

grundläggande principer i rättssystemet. De riktade även kritik mot 

straffbestämmelsernas effektivitet eftersom det fanns ett begränsat antal domar för 

penninghäleri eller penninghäleriförseelse samt att straffen i dessa fall ansågs vara låga. 

FATF framhöll att det finns olika skäl till detta men huvudskälet ansågs vara att 

penninghäleri betraktas som ett specialfall av häleri, att det får en mer subsidiär natur 

och att det sker en form av medbestraffning med förbrottet. På grund av detta 

uppmanade således FATF myndigheterna att inta en mer aktiv hållning till att åtala för 

penninghäleri.74             

                                                
71 Ds 2008:38 s. 386. 
72 A.a. s. 387. 
73 SOU 2012:12 s. 142 f.  
74 A.a. s. 103 f.  



 
31 

Kritiken bemöttes av den svenska regeringen. Anledningen till att självtvätt inte var 

kriminaliserat är att penninghäleri var en med förbrottet medbestraffad gärning eftersom 

häleribrottet är en nödvändig och självklar följdhandling till förbrottet. De meddelade 

också att en kriminalisering av självtvätt skulle kunna strida mot den grundläggande 

principen att en person inte ska behöva vittna mot sig själv.75  

 Som motsats till detta har FATF angett i sin rapport att Högsta domstolen har 

bedömt att självtvätt inte är straffbart i sig enligt svensk rätt men att domstolen inte har 

angett om en kriminalisering av självtvätt skulle strida mot grundlagen eller någon 

grundläggande princip i svensk rätt.76 FATF hänvisar dock inte till något specifikt 

rättsfall som styrker detta påstående. Ett existerande av en sådan princip inom svensk 

rätt har också ifrågasatts i doktrin, den princip som anses ligga för handen är mer av en 

rättslig tradition som utgår från att så kallade efterhandlingar som följer efter fullbordat 

brott ska vara ansvarsfria. Det har också framförts att det är angeläget ur ett 

rättspolitiskt perspektiv att inte bara straffa förövarna av brotten utan också att spåra och 

återföra de vinster som brotten genererar. En kriminalisering av självtvätt skulle också 

leda till fördelar som att det exempelvis understryker betydelsen av 

penningtvättsbeteenden som utgör delar av en brottsplan och dessutom gör det möjligt 

att utreda och lagföra åtgärder som sker sedan förbrottet har fullbordats.77  

 Källorna för den kritik som har framförts mot den tidigare lagstiftningen har som vi 

kan se haft olika roller i det rättsliga systemet. Med det har också synen på 

lagstiftningens problem varierat och med det även vilken grund man har för sin kritik. 

Ekobrottsmyndighetens kritik riktade sig mer mot de tillämpningssvårigheter som de 

har iakttagit påverkar deras utsikter för att väcka åtal mot gärningar som kan vara 

penningtvättsåtgärder. Deras kritik är således mer av juridisk karaktär. Kritiken som 

istället har riktats från FATF är mer fokuserad på statistik där siffror på antalet fällande 

domar redovisats samt den genomsnittligt låga straffsatsen i dessa domar. Däremot är 

kritiken om de svårigheter som kommer av kravet att bevisa ett konkret förbrott 

felaktigt grundad. I utredningen från 2012 dras slutsatsen att det inte fanns något krav 

på ett konkret visat förbrott för ansvar för penninghäleri utan det var tillräckligt att det 

kan styrkas att egendom härrör från brott i mera obestämd mening.78 FATF:s kritik är 

                                                
75 SOU 2012:12 s. 192 f.  
76 FATF report. s. 29. 
77 Grahn m.fl. s. 232. 
78 SOU 2012:12 s. 158. 
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också som vi kan se mer fokuserad mot vad som inte uppfylls i de internationella 

överenskommelser som Sverige har ingått. Inget konstigt i det då det är deras uppgift att 

ömsesidigt utreda tillsammans med parterna. Med hänsyn till detta anser jag att kritiken 

från åklagarna Ekobrottsmyndigheten är den man ska ta mer fasta på då deras förståelse 

för det svenska straffrättsliga systemet är större än på statistisknivå. Med det sagt vill 

jag också framhålla att kritiken från FATF inte helt ska förbigås då Sverige har en 

skyldighet att följa de överenskommelser som man har ingått.  

 

4.5 Nuvarande lagstiftning  
 

4.5.1 Ny rubricering  

 

Precis som jag ovan informerat trädde en förändring av lagstiftningen i kraft den 1 juli 

2014 rörande kriminaliseringen av penningtvätt. Brottet penninghäleri i BrB finns inte 

kvar och istället är penningtvättsåtgärder kriminaliserat som penningtvättsbrott i lag 

(2014:307) om straff för penningtvättsbrott. I inledningen till propositionen för denna 

lag framhålls att straffbestämmelserna har fått en annan utformning för att de ska bli 

lättare att tillämpa än sina föregångare. Straffansvaret omfattar även den som tvättar 

vinster från egen brottslighet, så kallad ”självtvätt”, samt den som i näringsverksamhet 

eller liknande medverkar till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i 

penningtvättssyfte, så kallad näringspenningtvätt. Även försök, förberedelse och 

stämpling till brott som inte är ringa är numera kriminaliserat.79 

 

4.5.2 Penningtvättsbrott 

 

Enligt lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 1 § st. 1 stadgas det att lagen 

innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt. Lagens 2 § p. 1 och 2 definierar 

vad som avses med rekvisitet ”brott” i 3 och 4 §§. Detta är en gärning som utgör brott 

enligt svensk lag eller en gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar 

brott enligt svensk lag. Därmed ska uttrycket ”motsvarar brott” förstås så att en gärning 

motsvarar brott även om den inte utgör ett brott enligt svensk lag men skulle ha gjort det 
                                                
79 Prop. 2013/14:121 s. 1. 
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om den hade vidtagits i Sverige, av ett svenskt subjekt eller mot ett svenskt objekt. I 

lagens förarbeten exemplifieras detta genom att ett olaga vapeninnehav i utlandet skulle 

utgöra ett svenskt brott om det ägde rum i Sverige.80   

 Lagens 3-8 §§ stadgar straffansvarets omfattning men 5-6 §§ kommer inte beröras 

närmare då dessa stadgar när brottet ska anses vara grovt respektive ringa. Enligt 3 § 1 

st. föreskrivs det att för penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja pengar 

eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till för att 

främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den 

som enligt p. 1 överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd 

med egendom eller enligt p. 2 tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som 

kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som 

utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd. 

Bestämmelsen omfattar närmast de tidigare bestämmelserna om straff för penninghäleri 

i BrB som numera har upphävts. I den nya bestämmelsen begränsas straffansvaret av att 

gärningen ska syfta till att dölja eller främja, enligt paragrafens första stycke, och det 

ska därmed ha funnits en viss avsikt med gärningen. För att straffansvar ska inträda 

krävs alltså att gärningen syftat till ett döljande av pengar eller annan egendom som 

härrör från brott eller annan brottslig verksamhet eller ett främjande av möjligheterna 

för någon att tillgodogöra sig egendomen eller värdet av den. ”Någon” avser vem som 

helst och det betyder att ansvaret även omfattar självtvätt. I bestämmelsen knyts syftet 

till gärningen och inte till gärningsmannen, vilket betyder att gärningsmannen själv inte 

behöver ha det angivna syftet med sitt handlande utan det är tillräckligt att någon annan 

medverkande har ett sådant syfte och att gärningsmannen har uppsåt i relation till detta. 

Exempelvis om den som har tjänat pengar på en olaglig verksamhet, i syfte att dölja 

pengarnas ursprung, ber någon annan att ta emot pengarna på sitt bankkonto gör sig den 

som tar emot pengarna skyldig till penningtvättsbrott även om han eller hon inte själv 

har som syfte att dölja pengarnas ursprung. Men för att kunna dömas till ansvar måste 

han eller hon ha uppsåt till att uppdragsgivaren har ett sådant syfte med gärningen 

medan det egna syftet kan vara något annat.81  

 Egendomen som gärningen ska avse ska härröra från ”brott eller brottslig 

verksamhet”. Med brott åsyftas såväl ett enskilt som flera brott, och vidare alla typer av 

brott som kan ge ett utbyte. Detta betyder att även sådana brott som inte innebär ett 
                                                
80 Prop. 2013/14:121 s. 108. 
81 A.a. s. 108 f.   
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frånhändande eller förvärv utan ett undandragande av egendom, såsom skattebrott, 

omfattas. Rekvisitet ”härrör från brottslig verksamhet” är uppfyllt även om det inte kan 

visas att några närmare angivna handlingar har ägt rum, utan kravet på att verksamheten 

ska anses vara ”brottslig” förutsätter inte kännedom om konkreta gärningar utan avser 

en viss typ av brottslighet som inte behöver vara preciserad i fråga om omfattning eller 

detaljer. Åklagaren ska kunna peka på konkreta omständigheter som tyder på 

verksamhet av en viss typ, exempelvis ekonomisk brottslighet eller 

narkotikabrottslighet, men det är samtidigt inte nödvändigt att styrka närmare detaljer 

om uppgifter om verksamhetens omfattning eller inriktning. Rekvisitet i fråga är 

framförallt tillämpligt vid situationer där medel från flera brottsliga gärningar, eller 

olika typer av dessa, som inträffat över tid blandats samman. Med ”brottslig 

verksamhet” omfattas såväl brottslighet vid ett enda tillfälle och flera brott under en 

någorlunda sammanhängande period samt enstaka brott inom ramen för en verksamhet 

som bedrivs i mer eller mindre organiserade former. Exempel på det sistnämnda kan 

vara den brottslighet som förekommer inom vissa så kallade mc-klubbar och andra 

kriminella nätverk. Beträffande kravet på att egendomen ska härröra från brott eller 

brottslig verksamhet innebär det att inte endast det konkreta brottsutbytet kan vara 

föremål för brott. Även egendom som trätt i utbytets ställe omfattas liksom den 

förmögenhetsökning som uppstått vid ett skattebrott eller dylikt. Vad som krävs är alltså 

att egendomen kan härledas till brott eller brottslig verksamhet.82 

 Det ovan angivna första stycket i bestämmelsen är uppdelad i två punkter som 

beskriver två huvudtyper av åtgärder som är straffbara under förutsättning att de vidtas i 

sådant penningtvättssyfte som beskrivs ovan. I den första punkten redogörs det 

straffbara handlandet som att överlåta, förvärva, omsätta, förvara, eller vidta annan 

sådan åtgärd med egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet. 

Uppräkningen är inte uttömmande utan de uppräknade exemplen är avsedda att indikera 

att åtgärden i sig ska vara av viss kvalitet att den har, eller kan ha, betydelse för 

möjligheterna att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde eller dölja dess ursprung. 

Åtgärderna som nämns i punkten avser alla någon slags befattning med egendom som 

härrör från brott eller brottslig verksamhet och det kan röra sig om åtgärder som innebär 

fysisk eller icke fysisk befattning. Fysisk befattning kan exempelvis vara att man tar 

emot egendom i syfte att säkerställa att den förvaras på en plats där den inte kan 
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upptäckas medan icke fysisk befattning kan innebära att man gör en elektronisk 

överföring av en summa pengar med samma syfte. När det gäller rekvisitet ”vidtar 

annan sådan åtgärd” får det anses föreligga ett krav att det från gärningsmannen ska röra 

sig om någon form av aktivt handlande. Det kan bland annat vara att ställa ett 

bankkonto till förfogande genom att meddela kontonummer eller att tillåta någon att 

använda ett visst specifikt utrymme. Andra åtgärder som omfattas av bestämmelsen är 

att förflytta egendom genom att exempelvis föra bort den, eller att omplacera tillgångar 

genom att överföra dem mellan olika konton eller depåer som gör att riskerna minskar 

för att egendomens ursprung avslöjas. Likaså omvandling och pantsättning av egendom 

som härrör från brott eller brottslig verksamhet är exempel på andra sådana åtgärder 

som avses i bestämmelsen. Detta gäller också för brukande av sådan egendom.83 

 I den andra punkten handlar det inte om ett handlande som innebär att åtgärder 

vidtas med egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Där avses istället 

förfaringssätt som syftar till att skapa en rimlig, men falsk, förklaring till en 

egendomsökning som uppkommit genom brott eller brottslig verksamhet. För att det 

således ska kunna vara fråga om en ”annan sådan åtgärd” krävs det att det rör sig om 

åtgärder som typiskt sett innebär att egendomens ursprung eller ägarförhållanden blir 

svårare att utreda. I förarbetena nämns att ett exempel på detta är att upprätta, eller 

medverka till att upprätta, ett falskt skuldebrev som utvisar att någon har tagit ett lån 

som kan förklara en tillgångsökning. Även att köpa eller sälja en vinstbong, check eller 

motsvarande som kan ge en legitim förklaring till en förmögenhetsökning ges som 

exempel på åtgärder som omfattas av bestämmelsen. Vidare omfattas också att vidimera 

eller intyga en uppgift samt att ställa sig till förfogande som bulvan i syfte att dölja 

verkliga ägarförhållanden. Viktigt att poängtera är att det, som jag tidigare nämnde, inte 

endast är åtgärder med fysiska handlingar eller dokument som omfattas utan även 

användande av elektroniska handlingar kan utgöra en sådan åtgärd som avses i 

bestämmelsen. Även rådgivning om hur egendomen bör hanteras för att ”tvättas” kan 

vara en åtgärd som faller in under bestämmelsen.84 

 Även vinning från skatte- och andra undandragandebrott omfattas av paragrafen. 

Detta kan exempelvis vara tullbrott och vinningen uppkommer genom att 

gärningsmannen behåller en större del av sin inkomst eller förmögenhet än vad han eller 

hon skulle ha kvarhållit om brottet inte hade begåtts. Eftersom medel som är föremål för 
                                                
83 Prop. 2013/14:121 s. 110. 
84 A.a. s. 110 f.  
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undandragandebrott normalt är lovligt åtkomna blir ansvar för penningtvättsbrott i 

första hand aktuellt enligt bestämmelsens andra punkt.85 

 Vad gäller brottskonkurrens bör domstolen döma för penningtvättsbrott om det 

genom en och samma gärning föreligger förutsättningar för att döma för såväl 

penningtvättsbrott som häleri. Detsamma bör gälla mellan penningtvättsbrott och 

skyddande av brottsling. Konkurrenssituationer kan även uppstå mellan självtvätt och 

förbrottet eftersom självtvätt också omfattas av bestämmelsen. Enligt allmänna 

straffrättsliga principer anses visst efterföljande ingå som en så naturlig del i förbrottet 

att det ska betraktas som konsumerat av och medbestraffat med förbrottet och normalt 

bör därför domstolen döma till ansvar enbart för förbrottet. Däremot finns det i vissa 

fall anledning att döma för förbrottet och penningtvättsbrottet. Det gäller framförallt i 

situationer där en person endast har deltagit i en begränsad del av förbrottet, men har 

haft en avgörande roll i den efterföljande penningtvätten.86 

 Ifall förutsättningarna för penningtvättsbrott inte är uppfyllda enligt 3 § kan de 

istället vara det enligt 4 §. Enligt den stadgas det att för penningtvättsbrott döms även 

den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen främjar 

möjligheterna för någon att omsätta pengar eller egendom som härrör från brott eller 

brottslig verksamhet. Här ställs det inget krav på att gärningen ska ha vidtagits i syfte att 

dölja eller främja som det förutsätts i 3 § utan gärningen måste faktiskt ha främjat en 

omsättning och främjandet ska framstå som otillbörligt. Syftet med den här 

bestämmelsen är att träffa åtgärder som innebär att omsättning av svåromsatt egendom 

underlättas. Enligt förarbetena kan det exempelvis vara fråga om pengar från härrör från 

narkotikabrottslighet, koppleri eller dobbleri.87 Även ädelstenar, smycken eller konst 

som mottagits som betalning för narkotika kan vara sådan svåromsatt egendom som 

avses i bestämmelsen.88 För ansvar är det tillräckligt att det finns uppsåt till att 

egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet och att gärningen innebär att 

någons möjligheter att omsätta egendomen otillbörligen främjas. I förarbetena till 

bestämmelsen belyses ett exempel som omfattas av bestämmelsen, det kan då 

exempelvis vara en näringsidkare som tar emot en stor summa kontanter som betalning 

                                                
85 Prop. 2013/14:121 s. 111.  
86 A.a. s. 112. 
87 A.a. s. 112. 
88 A.a. s. 112. 



 
37 

för en vara trots att han eller hon åtminstone har likgiltighetsuppsåt till att kontanterna 

härrör från brott eller brottslig verksamhet.89 

 Lagens 7 § stadgar en annan situation när penningtvättsbrott begås. Enligt 

bestämmelsen ska den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som 

bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som 

skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §, dömas för 

näringspenningtvätt. En motsvarighet till bestämmelsen finns i bestämmelsen om 

näringshäleri i BrB 9 kap. 6 § andra stycket. Bestämmelsen föreskriver straffansvar i 

fall där omständigheterna vid gärningen är sådana att det skäligen kan antas att åtgärden 

är vidtagen i penningtvättssyfte. Vad som då är avgörande för bestämmelsens 

tillämplighet är därmed inte om egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet 

utan grunden för straffansvaret är istället att gärningsmannen gör sig skyldig till ett så 

kallat klandervärt risktagande. Att egendomen senare visar sig vara legitim undandrar 

därför inte ansvar. Rörande rekvisitet ”i sådant syfte som anges i 3 §” är det ett objektivt 

rekvisit som ska vara täckt av gärningsmannens uppsåt. Gärningsmannen själv måste 

inte ha gjort bedömningen att åtgärden skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja 

eller främja men omständigheterna som ligger till grund för bedömningen att så är fallet 

ska vara täckta av gärningsmannens uppsåt. Rekvisitet ”skäligen kan antas” funktion är 

alltså att peka på att det är omständigheterna under vilka åtgärden vidtogs som bör vara 

avgörande för om ett klandervärt risktagande ska anses föreligga. Omständigheterna har 

större betydelse vid näringspenningtvätt än vid näringshäleri, där egendomen som sådan 

kan visa tecken på att det rör sig om exempelvis stöldgods. En penningtransaktion är, i 

sig, normalt inte något misstänkt utan det bör i regel föreligga någon kvalificerande 

omständighet som gör att den skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte. 

Detta kan vara sättet transaktionen genomförs på. Den straffbara gärningen beskrivs i 

bestämmelsen som att ”medverka till en åtgärd” och med detta avses att 

gärningsmannen medverkar till en sådan åtgärd som anges i 3 §. Bestämmelsens 

tillämplighet är begränsad till fall då åtgärden vidtas i näringsverksamhet eller såsom ett 

led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning. 

Begränsningen motsvarar den som gäller för näringshäleri.90 Näringsbegreppet ska 

därmed fattas i vidsträckt mening och omfattar varje verksamhet av ekonomisk art som 

bedrivs yrkesmässigt av fysisk eller juridisk person. Varje förvärv eller mottagande som 
                                                
89 Prop. 2013/14:121 s. 112.  
90 A.a. s. 115. 
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sker under utövning av näringsverksamhet kan grunda ansvar, även om det endast är 

fråga om ett enstaka fall. Ansvar kan också föreligga om förvärv eller mottagande skett 

vanemässigt vilket leder till ett krav på att det i princip ska vara fråga om flera fall. Men 

det behöver nödvändigtvis inte betyda att flera särskilda handlingar skall vara föremål 

för domstolens omedelbara prövning utan det är tillräckligt att en viss handling kan 

visas ingå i en vanemässig verksamhet. Vanemässigheten förutsätter inte heller att alla 

befattningar varit av samma karaktär. Oberoende av om kriterierna för vanemässighet 

kan styrkas kan ansvar föreligga om befattningen har haft en större omfattning.91 Även 

om befattningen skett under en kortare tidsrymd är den följaktligen straffbar.  

 Ett stagande om försök, förberedelse och stämpling finner vi i lagens 8 §. Enligt 

den framgår att försök, förberedelse eller stämpling till penningtvättsbrott, grovt 

penningtvättsbrott och näringspenningtvätt som inte är ringa är straffbara. Tidigare var 

försök, förberedelse och stämpling endast straffbara i förhållande till grovt 

penninghäleri och inte till normalgraden.92  

 

4.6 Sammanfattning 
 

Det man kan se i den nya lagstiftningen är att förändringar har realiserats. Kritiken som 

tidigare framfördes riktades på straffbestämmelsernas lagtekniska konstruktion, kravet 

på bestämt förbrott, avsaknaden av straffansvar för självtvätt liksom till försök och 

stämpling till brott av normalgraden.93  

 Vi kan se att de förändringar som genomförts har varit i linje med den tidigare 

nämnda kritiken. Trots att kritiken om ett påvisat konkret förbrott var felaktig, 

genomfördes en förändring av rekvisitet för kopplingen mot förbrottet. Även ett 

införande av straffansvar för självtvätt följer samma spår. Samma sak ser vi också för 

försök och stämpling till brott av normalgraden.  

 Frågan blir då om dessa förändringar uppfyller syftet att råda bot på problemen som 

den tidigare lagstiftningen hade. Detta kommer jag att diskutera i nästkommande 

kapitel.  

 

                                                
91 Prop. 1979/80:66 s. 24 f.   
92 Prop. 2013/14:121 s. 116. 
93 Se avsnitt 4.4. 
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5. Diskussion och analys  

 

5.1 Innehåll  
 

Detta kapitel kommer att innehålla analys och diskussion av de förändringar som den 

nya lagstiftningen innebär. Jag kommer att ta utgångspunkt i de förändringar jag 

redogjort för i avsnitt 4.6 och även koppla diskussion och analys mot de frågeställningar 

jag upplyste om i avsnitt 1.2. 

 

5.2 Förändringar 
 

En av de stora skillnaderna mellan de gamla straffbestämmelserna och de nya är att 

rekvisitet för kopplingen till förbrottet ändrats. Rekvisitet ”egendom som härrör från 

brottsligt förvärv” har bytts ut mot ”egendom som härrör från brott eller brottslig 

verksamhet”. Därmed breddas kopplingen till förbrottet eller förbrotten. Det nya 

rekvisitet är nästintill identiskt med det förslag som lämnades av 1995 års 

penningtvättsutredning. Det förslagna rekvisitet genomfördes inte då på grund av det 

ansågs vara att gå för långt att överge kopplingen till ett bestämt förbrott och begreppet 

”brottslig verksamhet” ansågs vara alltför vagt och oprecist för att användas i en 

straffbestämmelse. Kritik av liknande slag framfördes mot förslaget till den nuvarande 

bestämmelsen bland annat av Hovrätten för Nedre Norrland, Helsingborgs tingsrätt och 

Uppsala Universitet.94 Från Juridiska fakulteten i Uppsala kom remissyttrandet att de 

avstyrker förslaget tills konkretion ges om rekvisitet och att det i föreslagen form saknar 

den precision som behövs.95 Svea Hovrätt påpekade också att utvidgningen till att avse 

brott eller brottslig verksamhet även kommer att träffa legitim egendom som i och för 

sig härrör från brottslig verksamhet och föreslog att formuleringen begränsas till 

egendom som härrör från brott.96 Lagrådet däremot var av en annan åsikt och ansåg att 

uttrycket numera fått en tydligare innebörd och att det används i straffrättsliga 

                                                
94 Prop. 2013/14:121 s. 47. 
95 Uppsala Universitet, Remissyttrande 2012-06-27, s. 3 f.  
96 Prop. 2013/14:121 s. 46. 
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sammanhang samt i lagtext.97 Regeringen bedömde enligt förarbetena att ett bredare 

beskrivet rekvisit för kopplingen till den brottslighet som kan föregå penningtvätt skulle 

tydliggöra att det inte krävs att det kan visas att egendomen härrör från ett visst konkret 

brott och dessutom skulle kunna underlätta för bevisföringen. Speciellt i situationer där 

medel från flera och framförallt olika typer av brottsliga gärningar som inträffat över tid 

blandats samman.98 Begreppet används också när det av olika skäl behöver framhållas 

att det i ett visst sammanhang inte ställs krav på någon närmare konkretisering av 

brottsligheten. Regeringen var av åsikten att ett sådant motsvarande behov finns när det 

gäller att beskriva den brottslighet som kan föregå penningtvätt. Inte heller den äldre 

regleringen med penninghäleri krävde att det kan visas från vilket konkret förbrott 

egendomen härrör från utan att det var tillräckligt att det kan styrkas att egendomen 

härrör från brott i mera obestämd mening. Om man då beaktar den användning och 

innebörd som begreppet brottslig verksamhet numera har fått ansåg regeringen att det 

framstår som ett väl valt och tillräckligt precist rekvisit i detta sammanhang. Genom 

användningen av begreppet tydliggörs också det rådande rättsläget.99 Beträffande de 

farhågor som Svea hovrätt yttrade om att även legitim egendom kan komma att omfattas 

delades dessa inte av regeringen av den anledningen att det krävs att det är styrkt att den 

aktuella egendomen härrör från brottslig verksamhet.100 

 Det nuvarande rekvisitet för kopplingen till förbrottet var alltså framlagt som 

förslag redan under 1990-talet men genomfördes inte. Grunden för detta kan tydas vara 

att det inte ansågs vara förenligt med legalitetsprincipen då begreppet ”brottslig 

verksamhet” ansågs vara alltför vagt. Förslaget kritiserades också i doktrin och där 

framhölls att det inte skulle vara förenligt med legalitetsprincipen att införa en 

definition av detta slag.101 Eftersom det då skulle strida mot förbudet att utfärda 

obestämda straffbestämmelser.102 Liknande synpunkter framfördes även nu av vissa 

remissinstanser mot förslaget till den nuvarande lagstiftningen. Inte speciellt oväntat då 

utformningen inte skiljer sig speciellt mycket mot förslagets innehåll på 1990-talet. 

Regeringens bemötande av detta var att begreppet numera används i större utsträckning 

inom straffrätten och även existerar i lagtext. Exemplet som lyftes fram av regeringen 

                                                
97 Lagrådet, Protokoll 2014-01-21, s. 2 f. 
98 Prop. 2013/14:121 s. 47. 
99 A.a. s. 47 f.  
100 A.a. s. 48. 
101 Örnemark Hansen s. 85.  
102 A.a. s. 79 f.  
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finns i BrB 36 kap 1 b § om utvidgat förverkande.103 Detta innebär att även om 

begreppet numera existerar i lagtext är de nya bestämmelserna om penningtvättsbrott de 

första straffbuden som innehåller detta rekvisit. Enligt min mening är regeringens 

argument att begreppet brottslig verksamhet numera, till skillnad från hur situationen 

var på 1990-talet, används inom straffrätten, då det existerar i BrB, ett bra argument för 

att öppna upp för ett användande av detta begrepp i lagtext. Å andra sidan är jag av 

åsikten att det fortfarande kan ses som ett om möjligt lite för vagt begrepp som gör att 

det inte är förenligt med legalitetsprincipen att använda det som rekvisit i ett straffbud. 

Det är viktigt att medborgarna klart och tydligt kan förstå vilka gärningar som är 

straffbelagda. För att kunna svara på hur vidsträckt begreppet kan komma att tolkas får 

vi vänta på hur domstolarna väljer att göra detta.  

 En annan förändring som kom med den nya lagstiftningen är att ansvar för 

penningtvättsbrott också omfattar självtvätt. Även här framfördes negativ kritik från 

vissa remissinstanser där Lund Universitet ifrågasatte behovet av att kriminalisera 

självtvätt och Uppsala Universitet avstyrkte förslaget. Man har tidigare ansett att i de 

fall gärningsmannen döms för förbrottet anses självtvätten utgöra en medbestraffad 

gärning. Enligt regeringen kan detta inte sägas vara ett argument mot att låta 

kriminaliseringen av penningtvätt omfatta självtvätt utan det är en fråga som kan 

hanteras genom reglerna om brottskonkurrens. Således bör, i enlighet med allmänna 

principer om brottskonkurrens, ett penningtvättsbrott i form av självtvätt som 

huvudregel anses konsumerat av och medbestraffat med det förbrott som gett upphov 

till vinningen. 104  Som jag tidigare nämnde har det även framförts kritik att en 

kriminalisering av självtvätt kan strida mot principen att ingen ska behöva vittna mot 

sig själv.105 Den kritiken bedömde regeringen som obefogad. De lyfte bland annat fram 

andra exempel på där åtgärder för döljande av egen brottslighet anses vara så allvarliga 

att de i sig är straffbara som exempelvis förfalskningar och bokföringsbrott för att dölja 

annan underliggande brottlighet.106 Regeringen ansåg också att kriminaliseringen inte 

innebär någon skyldighet för den misstänkte att berätta om sina förehavanden, varken 

när det gäller eventuell medverkan till förbrott eller vid det efterföljande 

penningtvättsbrottet. I och med detta ansåg regeringen att det finns goda skäl för att låta 
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105 Se avsnitt 4.4. 
106 Prop. 2013/14:121 s. 55. 
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kriminaliseringen av penningtvätt också omfatta självtvätt och en sådan kriminalisering 

kan inte anses strida mot några grundläggande straffrättsliga principer.107 I denna fråga 

är jag villig att hålla med regeringen på den punkten att den inte strider mot någon 

grundläggande straffrättslig princip. Å andra sidan kan man också fråga sig varför en 

kriminalisering av självtvätt ska anses vara nödvändig. Ifall den döljande åtgärden ändå, 

som huvudregel, ska anses vara konsumerad och medbestraffad med förbrottet fyller 

kriminaliseringen som sådan ingen ny funktion utan det kan enligt min mening ses som 

ett sätt att blidka kritiken från FATF om att självtvätt inte klart och tydligt är 

kriminaliserat i Sverige.  

 Vad är då huvudsyftet med den nya regleringen? Om vi ser till namnet på 

propositionen så framstår det som ganska klart då den heter ”En effektivare 

kriminalisering av penningtvätt”.108 Det är således ganska klart vilken tanke lagstiftaren 

har över vad den vill uppnå. En effektivare kriminalisering för att på ett bättre sätt 

komma åt den brottslighet som utgör penningtvättsåtgärder. En av de åtgärder som 

lagstiftaren har valt att använda i de nya straffbestämmelserna är att byta ut rekvisitet 

”härrör från brottsligt förvärv” till ”härrör från brott eller brottslig verksamhet”. Om vi 

då tittar på de olika begreppens omfång kan vi se att ”brottsligt förvärv” omfattar färre 

gärningar än ”brottslig verksamhet”109 och det senare är således ett klart bredare 

begrepp. Innebörden av detta kan enligt min mening då bli att det förenklar för 

åklagarsidan att styrka att det tillvägagångssätt som den misstänkte gärningsmannen 

använde för att få befattning med egendomen på utgjorde ett illegalt handlande. Detta 

kommer i sin tur leda till fler fällande domar och regleringen framstår således som mer 

effektiv än sin föregångare. Men det kan också leda till det motsatta. Risken med att 

välja ett alltför vidsträckt begrepp är att väldigt många gärningar kan anses falla in 

under bestämmelsen och det kan även bli väldigt otydligt var gränsen går vilket i sin tur 

kan leda till att bestämmelsen används i mindre utsträckning. Likaså när man läser 

förarbetena till lagen framstår det som ganska otydligt vad ”brottslig verksamhet” 

konkret anses vara. Dess omfattning kan variera på en mängd olika sätt såsom 

brottslighet vid ett enda tillfälle, flera brott under en någorlunda sammanhängande 

period, men även enstaka brott inom ramen för en verksamhet som bedrivs i mer eller 

                                                
107 Prop. 2013/14:121 s. 55. 
108 A.a. s. 1. 
109 Se avsnitt 4.1 och 4.5. 
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mindre organiserade former.110 Även i denna fråga är det svårt att förutsäga vilken väg 

domstolarna kommer välja att ta. Framtida tillämpning och domar får utvisa om 

regleringen uppfyller sitt syfte om att vara mer effektiv. 

 När det gäller påverkan från internationella överenskommelser går det att se en stor 

inverkan från dessa i den nya lagstiftningen. Den kritik som riktades från FATF tar sin 

grund i bristen på fullgörande av deras rekommendationer. Dessa har i sin tur sin grund 

i narkotikakonventionen och Palermokonventionen som Sverige, som jag tidigare 

nämnt, är part till. Kravet från dessa att ansvar för självtvätt ska vara kriminaliserat, om 

det inte strider mot grundläggande principer i den nationella rättsordningen, har 

efterföljts i den nya lagstiftningen. Även ett eftersträvande av en mer effektiv 

lagstiftning följer den kritik som riktats från FATF. Detta gäller även straffansvar för 

stämpling och försök till penningtvätt med samma reservation som för självtvätt.111 

Sverige kan därmed anses följa de internationella överenskommelser som berör 

kriminaliseringen av penningtvätt. Beträffande harmoniserande lagstiftning från EU 

genom direktiv, som bland annat har påverkat den administrativa lagstiftningen genom 

utformningen av penningtvättslagen,112 finns det ännu inget straffrättsligt sådant. Som 

jag tidigare nämnde i avsnitt 4.3.4. uttryckte däremot den tidigare sittande EU-

kommissionen att de hade för avsikt att under sin mandatperiod utfärda ett sådant. 

Denna avsikt realiserades inte och det återstår därmed att se om det kommer inträffa i 

framtiden och på vilket sätt det då skulle påverka den straffrättsliga lagstiftningen.     

 

5.3 Rätt väg att gå? 
 

En annan fråga som uppkommer vid en granskning av den nya lagstiftningen och dess 

syfte är om det ur ett rent principiellt synsätt är rätt att söka efter en effektivare 

kriminalisering för att komma till bukt med det stora samhällsproblemet som 

penningtvätt utgör. Huvudfrågan för detta är: Är det en straffrättslig huvuduppgift att 

bidra till att lösa sociala eller samhälleliga problem? Svaret på detta är beroende av 

vilket syfte man vill att straffrätten ska uppfylla och vilken funktion den ska ha i 

                                                
110 Prop. 2013/14: 121 s. 48. 
111 Se avsnitt 4.3.3. 
112 Se avsnitt 3.2. 
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samhället. Jareborg ställer upp två olika synsätt i straffrättspolitiken som står emot 

varandra, den defensiva modellen och den offensiva inriktningen.113  

 Den defensiva modellen kännetecknas av att den syftar till att skydda enskilda 

människor mot maktmissbruk, både mot missbruk av statlig makt, överdriven repression 

i såväl lagliga som olagliga former och mot missbruk av informell makt. Poängen med 

denna version av straffrätt är att i viss mån kyla ner konflikter och känslor, och 

rättssäkerhet och rättvisa är värden som inte får underordnas eventuella behov av 

brottsprevention. Den utgår också från att statsmakten inte nödvändigtvis är god. Den 

defensiva modellens svar på den ovan ställda frågan är nekande eftersom även om 

kriminaliseringar visserligen åsyftar ett undertryckande av vissa typer av beteenden är 

den allmänpreventiva framgången endast av begränsat intresse då det viktiga istället är 

systemets förmåga att förhindra maktmissbruk.114 

 För den offensiva inriktningen framstår straffrättssystemet som en potentiell 

repertoar av metoder för att lösa sociala eller samhälleliga problem.115 Utifrån det 

perspektivet innebär inte kritiken mot straffrätten att systemet brister i rättssäkerhet eller 

är orättvist utan den tar sikte på att systemet är alltför ineffektivt, inte är tillräckligt 

rationellt och prevention av skadligt, eller annars felaktigt handlande, är den 

dominerande synpunkten. Den offensiva inriktningen kännetecknas också av snabba 

ingripanden mot vad som uppfattas som problemlägen. Det viktiga är således att nå 

resultat och för att göra detta måste man ge principerna en något annorlunda tolkning 

och försvaga vissa skyddsmekanismer. Svaret på den tidigare ställda frågan är därmed 

enligt den offensiva inriktningen ett ja.116  

 Jareborg finner att det är den defensiva modellen som ska ses som en idealmodell 

och knutpunkt för grundläggande värderingar i en rättsstat och det är därmed inte en 

straffrättslig uppgift att lösa sociala och samhälleliga problem. 117  Straffrätten har 

fortfarande en samhällelig uppgift, men det är att vara ett hinder för såväl brottslingar 

som myndigheter och politiker.118 När brottslighet uppfattas så som den gör i dagens 

samhälle som ett mycket allvarligt samhällsproblem är det naturligt att politikerna vill 

framstå som handlingskraftiga. Vilket i sin tur leder till en större användning av 

                                                
113 Jareborg s. 26 f. 
114 A.a. s. 24 ff. 
115 A.a. s. 27. 
116 A.a. s. 27 f. 
117 A.a. s. 22. 
118 Örnemark Hansen s. 83.  
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straffrättspolitik från deras sida. Detta har enligt Jareborg resulterat i att straffrätten 

tenderar att förändras i sina grunder.119 Det lagförslag som lades fram på 1990-talet 

speglade, enligt Örnemark Hansen, en klart offensiv inriktning utefter Jareborgs olika 

modeller.120 Enligt min mening framstår även den nuvarande lagstiftningen som ett 

inslag av offensiv karaktär. Inte minst med tanke på att det i högsta grad påminner om 

förslaget på 1990-talet men också då propositionen rubriceras som en effektivare 

kriminalisering av penningtvätt. Detta leder således till ett eventuellt effektivare 

hjälpmedel till att råda bot på det samhällsproblem som penningtvätt utgör. Men priset 

man får betala för detta är sedermera en försvagning av rättssäkerheten och 

förutsebarheten för medborgarna. 

                                                
119 Jareborg s. 22. 
120 Örnemark Hansen s. 83 f.  
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6. Avslutande kommentar 

 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda den nya kriminaliseringen av penningtvätt 

och i detta diskutera vilka förändringar som den nya lagstiftningen för med sig samt om 

den uppfyller de syften som den eftersträvar.  

 Lagstiftaren har genom sin benämning av lagens proposition uttryckt en klar 

eftersträvan att den nya lagen ska innebära en effektivare kriminalisering av 

penningtvätt. Även de förändringar som har införts tyder på en vilja att förverkliga 

detta. Det finns både skäl för och emot om lagstiftningen kommer uppfylla detta syfte 

eller inte.  

 Skälet som talar för att den nya kriminaliseringen kommer vara mer effektiv än sin 

föregångare är att det nya rekvisitet för kopplingen till förbrottet eller förbrotten, 

”brottslig verksamhet”, är ett vidare begrepp som täcker in fler handlingar än det 

tidigare som var ”brottsligt förvärv”. Denna, förmodade, utvidgade möjligheten för 

åklagarsidan att påvisa ett illegalt handlande vid förskaffandet av egendomen som har 

”tvättats” kan då i sin tur leda till att lagstiftningen framstår som mer effektiv än sin 

föregångare tack vare fler fällande domar. 

 Skälet som då istället talar emot att lagstiftningen kommer att vara effektivare är att 

vid valet av ett mycket vidsträckt begrepp som ”brottslig verksamhet”, kan väldigt 

många olika gärningar falla in under detta rekvisit och gränsen för vilka handlingar som 

inte ska anses vara det framstår som väldigt vag och otydlig. Detta kan då i sin tur leda 

till att bestämmelserna används i en mindre utsträckning och den framstår då inte som 

speciellt effektiv eftersom den sedermera inte leder till fler fällande domar. 

 Slutsatsen jag drar av detta är att det framstår som osäkert om lagstiftningen 

kommer fungera på ett effektivt sätt eller inte. Just osäkerheten med ett rekvisit som 

möjligtvis strider mot legalitetsprincipen bidrar till detta. Eftersom lagstiftningen också 

är så pass ny återstår det därför att se hur effektiv tillämpningen av den kommer att 

vara. Framtiden får således utvisa vad resultatet blir genom domstolarnas tolkning och 

tillämpning av bestämmelserna i sina domar. En av riskerna med ett strävande mot att 

utforma straffrättslig lagstiftning med en effektivisering som mål är att den defensiva 

modellens värden eftersätts. Detta skulle därmed kunna innebära en försvagning av 

rättssäkerhetens starka position inom den svenska straffrätten. Vilket också skulle 
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innebära en stor förändring av den som helhet och då ställa sig på tvären mot den 

inställning som tidigare varit den dominerade. Svaret på frågan om det är dit vi är på 

väg återstår för framtiden att besvara. 
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