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Sammanfattning 
 

Människan beundrar samt strävar efter makt och status som förknippas med mängden pengar 

man har. Uppfyllelsen av rikedom kräver i vanliga fall stora ansträngningar samt 

handlingskraft, många väljer dock att ta den enklare vägen genom bedrägerier såsom 

penningtvätt. Syftet är att lyckas blanda sina svarta pengar med vita pengar. När man har 

blandat svarta och vita pengar går de till slut inte att urskilja dess ursprung. Detta sker 

exempelvis genom att inkomsterna förs in i ett legalt företag. Denna typ av brott är dold. 

Enligt Internationella Valutafonden (IMF) omsätts varje år 2 – 5 % av världens 

bruttonationalprodukt eller GDP inom den svarta ekonomin. Detta motsvarar 3 tusen 

miljarder dollar. Det är inte enbart personer och företag i världens länder som är inblandade i 

hanteringen av de s k. svarta pengarna. Av de 60 rikaste länderna i världen anses 11 vara 

direkt kriminella. Den svarta marknaden har därför genom sin storlek och omsättning en stor 

marknadspåverkan.  

Syftet med uppsatsen är att ur empiriskt underlag öka kunskapen om de insatser som används 

för att förebygga penningtvätt i företag. För att besvara syftet bygger uppsatsen på rättsfall, 

intervjuer, litteratur m.m. Ur uppsatsen kan man dra slutsatsen att penningtvätt är ett moraliskt 

brott som är svårt att förebygga. Trots detta försöker myndigheterna å ena sidan att åtgärda 

detta genom lagar samt kontroller, samtidigt som företag försöker undvika att drabbas av 

penningtvätt och dess legala efterföljder genom bl.a. internkontroll m.m. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till vår uppsats. Vi framlägger samt diskuterar vår 

problemformulering och syftet med uppsatsen och definierar vår avgränsning. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Brott har under de senaste decennierna blivit mer organiserat, mer avancerat samt alltmer av 

internationell natur. Ekonomisk brottslighet1 är ”ett brott som man väljer att begå”2, då det är 

ett brott som har låg risk och hög vinning. Den ekonomiska brottsligheten är en snabbväxande 

industri och är ett globalt problem, som kostar samt kräver enorma resurser. Industrin 

producerar brott som har stor omfattning samt stor påverkan på samhället. Vidare handlar det 

om brott som oftast är svåra att upptäcka samt åtala. Den inkluderar brott som 

skattebedrägerier, valutabrott, bedrägerier etc. Dess tillväxt har skett genom att kriminella har 

utvecklat en färdighet att agera i världsomfattande skala tack vare utvecklingen av globala 

marknader för olagliga varor och tjänster, revolutionen i modern teknologi, särskilda 

kommunikationer och transporter, avregleringen av finansiella system och reduceringen av 

gränskontroller samt uppkomsten av marknadsorienterade ekonomier. Denna utveckling gör 

det svårare för nationalstater runt om i världen att kontrollera förekomsten av brottslighet. 

Många länder har utvecklat sin lagstiftning som en insats för att ta itu med den ekonomiska 

brottsligheten. Ekonomisk brottslighet är så pass omfattande och utbrett samt en av vårt 

samhälles sämre sidor som vi anser att man bör vara medveten om samt ha kunskap om, 

därför har vi valt att forska inom detta område.  

 

Ekonomisk brottslighet går sida vid sida med organiserad brottslighet3. Penningtvätt4 är ett 

brott som utgör en stor del inom dessa två områden. Penningtvätt är ett allvarligt brott då det 

inte enbart påverkar enskilda individer utan hela nationer. 

                                                
1 Se Bilaga 1 
2 Reuvid Jonathan, The Regulation and Prevention of Economic Crime, Kogan Page, 1995. 
3 Se Bilaga 1 
4 Se Bilaga 1 
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Fig.1Egen illustration  

 

Penningtvätt i allmänhet skadar samhället genom att driva på ekonomisk brottslighet som i sin 

tur påverkar oss alla. Resultatet av bedrägerier som i detta fall penningtvätt blir att 

levnadskostnaderna blir högre. De största offren blir dock världens fattigaste vars skolor samt 

sjukhus inte byggs, mänskliga rättigheter missbrukas, knappa resurser stjäls och sedan tvättas 

med hjälp av det globala finansiella systemet.5  

  

”Pengar gör ingen lycklig, men jag gråter hellre i en Rolls Royce än i en folkvagn.”  

  Francois Sagan6  

 

 

 

Penningtvätt är varken ett modernt eller nytt fenomen, det går långt tillbaka i tiden. Det är inte 

så konstigt med tanke på att dess huvudredskap är pengar, vilket är och har alltid varit något 

eftertraktat för människan.  

Faktum är att redan för 3000 år sedan i Kina höll köpmännen på med detta, i form av att de 

undanhöll sin rikedom från statsmakten i fruktan av att de annars skulle ta ifrån dem deras 

vinster som man hade samlat utifrån sitt arbete.7  

Sedan finns de århundraden gamla penningtvätt metoderna såsom Hawala, Hundi samt fei 

ch`ien (”flying money”) att flytta stora summor pengar runt i världen. Det är dolda 

banksystem som användes av de kriminella. Var och ett av systemen byggde på en familj eller 

stam eller kring affärsmän i specifika verksamheter. Man använde sig inte av några datorer 

eller pappersdokumentation utan systemen var baserade på tillit, respekt samt fruktan. De 

styrs från olika länder, huvudsakligen från Kina och Hongkong såväl som från sydöstra 

Asien, Afrika samt länderna i mellanöstern.  

                                                
5 Morris-Cotterill Nigel, Money Laundering, Foreign Policy, No. 124 (May – Jun.,2001), 16-20 + 22. 
6 Syrén Agneta, Svarta pengar – en handbok om penningtvätt, Nätnavet AB, 2005. Sid. 9. 
7 Morris-Cotterill Nigel, Money Laundering, Foreign Policy, No. 124 (May – Jun.,2001), 16-20 + 22. 

Penningtvätt Ekonomisk 
Brottslighet 

                Organiserad  
                 Brottslighet 
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Fei ch`ien systemet fungerade på det viset att när en person i t ex. Bangkok ville flytta 1 

miljon till USA, men inte personligen ville flytta eller dokumentera dem, gick han istället till 

en affärsman t.ex. en juvelerare och överlämnade pengarna. I utbyte fick han en liten bit 

papper som t.ex. ett trasigt vykort. Sedan flög han vidare till New York, där tog han 

pappersbiten till en kinesisk affärsman t.ex. butiksägare och fick sin miljon dollar minus en 

liten avgift på mellan 1-5%. För ytterligare en liten kostnad kunde man få fonderna skickade 

tillbaka i vilken pengaform man ville. Hawala och Hundi systemen fungerade på liknande 

sätt. Förutom det ovannämnda sättet flyttade de dolda banksystemen även stora summor 

pengar genom internationell handel osv. Hawala affärer använde sig även av import- och 

export företag samt andra företag som ägnade sig åt internationell handel.  Dessa företag var 

ofta skalbolag, som bedrev legala affärer i mindre skalor där de till en viss grad blandade ihop 

illegalt erhållna pengar med legala affärers fonder.8  

Tillvägagångssätten liknar dagens högt utvecklade penningtvättares metoder, det har inte 

förändrats så mycket över tiden. Dock är motivet bakom penningtvätt inte detsamma som för 

3000 år sedan då man delvis utförde detta för att kunna behålla profiten från sitt arbete. De 

äldsta sätten att utföra penningtvätt Hawala, Hundi samt fei ch`ien är dock aktiva än idag, 

faktum är att de alltmer används runt om i världen. Kunderna eller användarna av dessa dolda 

banksystem är alltifrån politiker, förmögna invånare till drog samt vapenhandlare osv. Det 

som har förändrats är att till skillnad från förr använder man idag IT-teknologi etc.          

 

I slutet av 1920-talet fick penningtvätt i USA stor uppmärksamhet i samband med maffian. Al 

Capone och hans gäng investerade stora summor pengar i tvättautomater och tvättade kunders 

pengar gentemot kontant ersättning från dem. Affärsrörelsen blev en täckmantel där svarta 

pengar blandades med den legala rörelsens vita intäkter. Detta för att förvilla myndigheterna.  

 

”Uttrycket penningtvätt har sitt ursprung från den affärsverksamhet där Al 

Capone tvättade sina illegala inkomster; nämligen den kedja av kemtvättar som 

han styrde. Genom att förfalska bokföringen kunde han blåsa upp omsättningen 

och på sätt omvandla illegala inkomster till legala. ”To launder money””9 

 

                                                
8 Vukson William B. Z., Orginazed Crime & Money Laundering, The G.7 report Inc, 2003. 
9 Syrén Agneta, Svarta pengar – en handbok om penningtvätt, Nätnavet AB, 2005. Sid. 15. 
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Penningtvätt är invecklat då det resulterar i att svarta pengar beblandas med vita pengar. Detta 

gör det svårt att i slutändan urskilja pengarnas ursprung. Vi har klart för oss att pengar är det 

ultimata grundmedlet, men det kan vara intressant att veta vad som menas med svarta - 

respektive vita pengar samt när dessa uppstår.   

Med svarta pengar avses vanligen pengar som finns i den svarta sektorn eller den dolda 

ekonomin. Den största delen av svarta pengarna härstammar från vanliga inkomster samt 

förmögenheter som undanhålls från Skattemyndigheterna. Även pengar som åtkommits 

genom brott, t.ex. bytet från ett bankrån, vinning av narkotikahandeln eller 

bordellverksamhet. Med vita pengar avses skattade samt legala inkomster när pengarna 

omsätts på marknaden.10     

Då svarta pengar genereras inom den svarta sektorn eller den dolda ekonomin är det svårt att 

beräkna dess omfattning. Det som gör det komplicerat är att det handlar om pengar som 

undanhålls samt cirkulerar i den undre världens kriminella affärer, det finns inga offentliga 

eller exakta uppgifter om hur mycket pengar som kommer in eller ut. Denna typ av brott, som 

i detta fall penningtvätt inkluderande svarta pengar förekommer utanför kontrollerbara 

verksamheter och därmed utanför den normala räckvidden för ekonomisk statistik. 

 

Dock har The International Monetary Fund11 gjort en bedömning att all penningtvätt i världen 

utgör mellan två och fem procent av hela världens bruttonationalprodukt. Uppskattningsvis 

skulle detta resultera i summor mellan 590 miljarder US dollar och 1,5 biljoner US dollar.12 

Efter växling av valuta samt olja är penningtvätt världens tredje största affärsverksamhet.13 

 

1.2 Problembakgrund 

Penningtvätt kan förekomma vartsomhelst i världen men oftast selekterar penningtvättare ut 

områden där det är en låg risk att bli upptäckt i samband med svaga eller ineffektiva anti-

penningtvätt program. Vidare föredrar de att flytta sina fonder genom områden med stabila 

finansiella system eftersom deras motiv är att få de illegala fonderna tillbaka till individen 

                                                
10 Svensson Bo, Ekonomisk kriminalitet, Tholin/Larsson/Gruppen, 1983. 
11 www.imf.org  
12 FATF, Money Laundering FAQ, Feb 2006. 
13 Robinson Jeffrey, The laundrymen, Pocket Books, 1998. 
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som genererade dem. Penningtvätt sker via transfereringar genom finansiella system till olika 

investeringar. Penningtvätt sker i tre olika steg: 

 

Fig.2 Penningtvättens faser
14

 

 

 

 

 

Placeringsfasen15: 

I placeringsstadiet bearbetas fonderna vanligtvis relativt nära den bakomliggande 

verksamheten och ofta i landet som de uppstod i. De svarta pengarna sätts in i banker eller hos 

andra finansiella institutioner. Svarta pengar tjänas in genom olika verksamheter som är 

mycket vinstgivande och betalningen sker kontant. Då mängden sedlar ökar varefter företagen 

växer blir det svårt att omsätta dem och penningtvättaren blir tvungen att föra in kontanterna i 

de finansiella systemen. En mycket vanlig metod i Sverige för pennigtvätt är smurfning, dvs. 

att undvika kontroller av insättningar över 15 000 euro. Andra penningtvättsmetoder är: 

� Överföringar till fonder 

� Överföringar till kapitalförsäkringar 

� Överföringar via Internet till olika konton 

� Eller genom post och andra betalningsförmedlare till andra konton, växlingskontor 

och banker inom eller utom Sverige. 

 

Skiktningsfasen16: 

Vid skiktningsfasen väljer penningtvättaren ett utomlands finansiellt center, ett stort regionalt 

affärscenter eller en världs bank center etc. Syftet med denna fas är att man går så långt som 

möjligt med att tvätta de svarta pengarna till vita. Detta sker på det viset att man döljer 

originaltransaktionerna för de svarta pengarna i flera steg därmed försvåras kontrollen och 

spårbarheten för samtliga intressenter som vill undersöka pengarnas ursprung. 

Den som har ett behov av att tvätta pengar har ofta mycket stor uppfinningsrikedom och hittar 

ofta nya metoder för att tvätta illegalt intjänade pengar. 

                                                
14 Syrén Agneta, Svarta pengar – en handbok om penningtvätt, Nätnavet AB, 2005. 
15 Ibid 
16 Ibid 

 

Integrering 
 

Skiktning 
 

Placering 
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Integreringsfasen17: 

I denna sista fas och avslutande delen av penningtvättsprocessen placeras samt integreras de 

svarta pengarna nu på marknaden. Med detta menas att de svarta pengarna blir legala i 

penningtvättarens eller ett företags vita ekonomi, vilket ger dem skenet av att vara legalt 

intjänade medel då det nu är oerhört svårt att spåra deras ursprung. Därför är alla insatser, 

utredningar och rapporteringar som görs innan de svarta pengarna integreras av viktig art för 

att förhindra samt motverka penningtvätt. För penningtvättare är det viktigt att göra pengarna 

legala och ett sätt att utföra det på är att redovisa en skattepliktig realisationsvinst.  

Det finns även andra sätt att uppvisa stora inkomster såsom t.ex. spelkuponger då vinsten på 

travet köps in för svarta pengar, vilket används som ett försvar när skattemyndigheten eller 

någon annan myndighet ifrågasätter pengarnas ursprung.  

 

Fig.3 En mer avancerad illustration av penningtvätts processen18 

 

 

 

 

                                                
17 Syrén Agneta, Svarta pengar – en handbok om penningtvätt, Nätnavet AB, 2005. 
18 Madinger John, Zalopany Sydney A., Money laundering – A Guide for Criminal Investiga-tors, CRC Press 
LLC, 1999. Sid. 17 
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Det finns ett antal olika metoder för penningtvätt. En av dessa är skalbolagsaffärer där ett eller 

flera bolag köps av personer som verkar vara lagliga, dock har dessa enbart köps in med 

avsikt att slakta företaget. Denna metod är gammal samt förekommer inte längre så ofta. 

Skogskonton är en annan metod som kan vara opraktisk samt svår tillgänglig eftersom den 

innebär att bytet från t.ex. ett rån grävs ner i skogen. Metoder som sker i företag görs genom 

bland annat legalt bolag, där lagliga vinster blandas med svarta pengar. Detta förekommer 

främst i kontantbranscherna, kassan är vid dagens slut uppblåst dvs. kassan har blandats med 

svarta - samt vita pengar. Det förekommer även färgade sedlar som stoppats in i 

dagskassorna, vilket gör att upptäckt försvåras när dagskassan räknas på t.ex. bank, 

växlingskontor eller Svensk Kassaservice AB. Vidare är svart arbetskraft vanligt i Sverige och 

den betalas genom falska fakturor samt kontantuttag. De branscherna som främst utsätts för 

detta är bl. a. byggbranschen, restaurangbranschen, städbranschen samt små företag. Dessa 

använder sig av såväl äldre som ung arbetskraft. Sedan finns det även momsbedrägerier som 

företag gör med hjälp av falska fakturor. Det leder till att företaget får en fordran på sitt 

skattekonto hos Skattemyndigheten.  

 

Penningtvätt är ett sätt att skapa rikedom, dock är det via den illegala vägen vilket gör att det 

för med sig flera olika problem. Det inte enbart förstör vårt ekonomiska kretslopp genom att 

beblanda det med ”smutsiga pengar” som inte är skattade eller offentligt redovisade utan det 

leder även till ytterliggare brott. Pengarna från penningtvätt används till att betala ut löner till 

svart arbetskraft samt till olaglig handel som droger etc. Därför är det en bra grund att ta itu 

med penningtvätt eftersom det är oupplösligt kopplat till den underliggande kriminella 

aktiviteten som genererade det. Det som gör det möjligt för kriminell verksamhet att fortsätta 

är penningtvätt. För att om man utesluter penningtvätt så tar man ifrån de kriminella deras 

finansiella medel och utan en användbar profit, kommer inte den kriminella verksamheten 

fortlöpa. Detta är dock inte lätt då penningtvätt består av stora mängder av kontanter i såväl 

formella som informella finansinstitut och kontanter som utförs till utlandet samt används till 

bolagsuppbyggnader. Risken för exponering och att åka fast minskas i hög grad eftersom de 

involverade parterna inte behöver vara på samma kontinent eller plats som deras pengar eller 

produkt. Detta är å ena sidan fördelaktigt för penningtvättaren, men å andra sidan det som gör 

penningtvätt problematiskt.  

Penningtvätt är inget brott där man kan ta fast gärningsmannen på bar gärning. Orsaken är att 

när en kriminell verksamhet genererar stora summor pengar hittar den involverade individen 
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eller gruppen ett sätt att kontrollera fonderna utan att dra till sig uppmärksamhet till den 

bakomliggande aktiviteten eller de involverade personerna. Vanligast är då att de använder 

företag på olika sätt som en täckmantel. Det är det perfekta sättet att förklara illegala 

inkomster eftersom företag existerar trots allt för att göra pengar. Organisering av 

penningtvätt i företag samt olika faser gör att när fall som penningtvätt väl anmäls har man 

problem med att fälla gärningsmannen för detta brott på grund av brist på bevis.    

 

1.3 Problemformulering 

Det är svårt att fälla samt upptäcka penningtvätt. För att försöka förhindra eller åtminstone 

minska förekomsten av detta brott måste man sätta sig in i hur de kriminella går tillväga för 

att genomföra detta brott. Penningtvätt är organiserat och de som begår denna typ av brott har 

sina speciella genvägar samt knep. Företag är det medel som främst används för att dölja samt 

komma undan med denna illegala gärning. Detta gör det ännu svårare att ta itu med detta 

problem, eftersom företag är en del av vårt näringsliv och inte något som man direkt kan 

utesluta för att göra det svårare att begå detta brott. Miljontals av företag agerar idag på 

marknaden såväl i Sverige som runt om i världen. Vissa är fasader för kriminella aktiviteter 

och måste förebyggas. Medan andra är legala företag som det finns ett behov av i samhället. 

Vidare har en del av dessa företag en ägare medan andra har hundratusentals ägare.  

De flesta av oss har inte kunskap om hur företag arbetar eller fungerar, mer än att de existerar 

genom att sälja varor eller tjänster etc. Hur de fungerar internt och vilka legala kontroller som 

existerar, är något många av oss varken vet eller bryr sig om. Det är inte förrän i ett 

penningtvättsfall dessa aspekter får en betydelse. Vilket kan leda till att hela affärsenheten blir 

anklagad för brottet och detta i sin tur resulterar i att vi inte får den vara eller tjänst som vi har 

behov av. Det är bra att ha kunskap om hur penningtvättsprocessen sker i företag eftersom 

företag skapar de handlingar samt den information som utgör basen för en finansiell 

undersökning. Kontrollmyndigheterna samt företag använder sig av bland annat denna 

kunskap för att vidare granska, kontrollera samt undvika att drabbas av penningtvätt.  

Staten har större kontroll över de små företagen än de stora företagen eftersom det då är 

lättare att se över hela organisations strukturen. I de stora företagen kan penningtvättsbrott 

som begåtts av t.ex. en anställd döljas för att bl.a. inte skada företagets rykte samt undvika 
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negativ uppmärksamhet. Man föredrar att ta itu med problemet med gärningsmannen internt 

eftersom det i många fall rör sig om en anställd med en högtuppsatt position.   

Vi vill undersöka statens olika initiativ i förebyggandet av penningtvätt i företag. Genom att 

se över kontrollmyndigheternas insatser som lagstiftning samt kontrollgranskningar. Vidare 

vill vi undersöka företags olika sätt att skydda sig med hjälp av internkontroll, indirekta - samt 

direkta metoder och COSO-modellen.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ur empiriskt underlag öka kunskapen om de insatser som används 

för att förebygga penningtvätt i företag.  

 

1.5 Avgränsning  

För att studien ska få lämplig omfattning har vissa avgränsningar gjorts. Som tidigare nämnt 

har vi valt att fokusera oss på brottet penningtvätt och eftersom det är ett stort område har vi 

avgränsat oss till penningtvätt i företag, då detta är något som vanligen hänger samman. 

Penningtvätt är globaliserat, dvs. det förekommer runt om i världen. Det skulle vara intressant 

att undersöka dess utspridning samt företeelse i de olika länderna, fast ur en realistisk 

synvinkel är det svårt eftersom vi är bosatta i Sverige. Vi har därmed begränsat oss till 

fenomenet penningtvätt i Sverige, där vi har tillgång till fakta samt direkt information av 

personer som dagligen är involverade i arbetet med penningtvätt.  

 

 

 

 



 15 

1.6 Uppsatsens disposition 

Mallen nedanför illustrerar hur uppsatsens upplägg ser ut, dvs. hur allt kopplas ihop för att få 

en sammanhängande röd tråd genom uppsatsen. Uppsatsen börjar med en problembakgrund 

där bakgrunden till vårt utvalda problemområde beskrivs i form av en tratt som kommer 

djupare och djupare in på problemet. Därefter formulerar vi självaste problemet samt vad vårt 

syfte med att studera just detta problem är. I metoden beskrivs sedan tillvägagångssättet i 

studien dvs. vilka metoder vi använder oss av. Vidare har vi en teori som är relevant i 

förhållande till problemet samt empiri där en sammanställning av insamlad information ur 

litteratur, artiklar, rättsfall samt intervjuer har gjorts, dessa två kopplas ihop i en analys. 

Därefter besvaras syftet utifrån resultatet från analysen och problemformuleringen besvaras 

utifrån slutsatser som dragits ur allt insamlat material. Slutligen presenteras en avslutande 

diskussion kring ämnet som reflekterar våra nya kunskaper samt åsikter kring ämnet.   
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Fig.4 Uppsatsens disposition  
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2 Metod 
 

Avsikten med detta kapitel är att redogöra för vilka metoder som använts samt orsaken till 

varför specifikt dessa använts. Sammantaget skildrar detta kapitel hur vi har gått tillväga 

för att skapa ett underlag till empirin.  

 

2.1 Val av ämne 

Det som inspirerade samt motiverade oss till att välja detta ämne är att det är intressant samt 

lärorikt eftersom fenomenet ligger i tiden och för att det är kopplat till en av de största 

samhällsfrågorna i omvärlden. Det är ett invecklat samt avancerat brott, dess infiltrering i 

systemen inom såväl Sverige som över nationella gränser gör att man inte har någon direkt 

kontroll över det. Dessutom förekommer penningtvätt på många olika sätt, ett av de vanligaste 

är i företag, vilket gör det intressant att specifikt undersöka detta. Vad som gör det intressant 

samt lärorikt att forska inom detta ämne är just för att penningtvätt inte är som vilket brott 

som helst utan det har blivit ett brott som berör var och en av oss. Det handlar om smutsiga 

pengar som finansierar illegala verksamheter samt ytterliggare brott som t.ex. droghandel och 

dessa pengar cirkulerar runt i vårt ekonomiska kretslopp som förstörs. Det är så pass allvarligt 

att med eller utan vår medvetenhet har och kommer vi troligen alla på något vis i kontakt med 

dessa pengar eller pengatvättare.     

 

”Om du går en mil i vilken riktning som helst från huvud järnvägsstationen i någon 

större stad i Europa eller Nord Amerika kommer du att passera inom kort avstånd från 

en egendom som ägs av, leds av eller har konstruerats av smutsiga pengar. Vid någon 

tidpunkt under de förflutna 30 dagarna, gjorde du affärer, medvetet eller omedvetet, 

med en penningtvättare eller i annat fall kom i kontakt med smutsiga pengar.”19 

 

                                                
19 Robinson Jeffrey, The laundrymen, Pocket Books, 1998. 
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2.2 Undersökningsmetod 

Först och främst förberedde vi oss inför de empiriska undersökningarna genom att ta del av 

litteratur, artiklar, rättsfall, undersökningar, tidigare examensarbeten osv. som publicerats 

inom området för att skapa förståelse för ämnet. Därefter för att behandla vår 

problemformulering insamlade samt bearbetade vi det empiriska underlaget för att se hur 

verkligheten ser ut. Vi valde det deduktiva tillvägagångssättet då vi tog del av teorin och 

vidare gick ut i empirin för att se om teorin stämmer.  

Vi valde att lägga upp undersökningen genom en fallstudie då vi undersökte ett ”fall” (en 

situation) på ett mindre avgränsat område. Vidare utgick vi ifrån ett helhetsperspektiv och 

försökte få så täckande information som möjligt.20 

Undersökningen är deduktiv eftersom vi utgår ifrån en fast förståelseram.21 Detta innebär att 

ett deduktivt tillvägagångssätt är att man utifrån allmänna principer samt befintliga teorier 

drar slutsatser om enskilda företeelser.22  

 

Fig.5 Studiens tillvägagångssätt23 

 

                                                
20 Patel, Runa, Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, 1994. 
21 Andersen Heine, Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, 1994. 
22 Patel Runa, Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, 1994. 
23 Egen illustration 
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2.2.1 Forskningsansats  

För att belysa vårt problem har vi genomfört en beskrivande undersökning24 då syftet med 

uppsatsen är att beskriva ett fenomen med avseende på dess förekomst, omfattning samt 

sammanhang mm. Vidare begränsade vi oss till att enbart undersöka en aspekt av fenomenet.  

När problemformuleringen var klar kunde man börja med kvantifieringen (dvs. ta fram 

förekomsten och frekvenser) samt utforska de mer kvalitativa aspekterna. 

 

Syftet med uppsatsen är att ge en fördjupad insikt och ökad förståelse därför passar den 

kvalitativa metodansatsen oss bäst, då vi vill gå in på djupet med att undersöka 

problemområdet. Dessutom kan resultaten ge ny kunskap och kan redovisas på ett sådant sätt 

att läsaren kan förhålla sig till resultatet.  

En kvalitativ undersökningsmetod är mer lämpad för undersökningens syfte då man lägger 

vikt vid att forskningsobjektet uppfattas som ett subjekt samt ser forskningsprocessen som en 

tvåvägskommunikation.25 En kvantitativ undersökningsmetod är inte aktuell eftersom det vi 

studerar ska inte mätas och presenteras numeriskt.26 Dock ska vi använda oss av några tabeller 

samt statistik över anmälningar, på det viset kan man få en uppfattning av förekomsten samt 

åtgärderna mot problemet.   

 

Fig.6 Kvantitativt och kvalitativt inriktad forksning27 

 

                                                
24 Rosengren Karl Erik, Arvidson Peter, Sociologisk metodik, Liber, 2002. 
25 Andersen Heine, Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, 1994. 
26 Ibid 
27 Patel Runa, Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, 1994. Sid. 12 
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2.2.2 Undersökningens utförande 

Vi har utgått ifrån modellen ”Models of process and Theory”, den illustrerar en kvantitativ 

(Linear model of the research process) metod samt en kvalitativ (Circular model of the 

research process) metod. Den vi har valt att använda oss av är den kvalitativa metoden. 

Därmed har undersökningens utförande byggt på att man har kopplat undersökningsfrågorna 

till datainsamlingen. Då vi har utgått ifrån kvalitativ forskning som i modellen nedan innebär 

det att undersökningsstrategin lämpligen ska följa en fallstudie och teori. Teorin lyfte fram 

data och kontext, dvs. att dessa upptäcktes snarare än applicerades. Undersökningens 

utförande visade flera skiftningar mellan undersökningsfrågorna. Kvalitativa 

datainsamlingsmetoderna innefattade dokument, intervjuer samt observationer.  

 

Fig. 7 Models of process and theory (Flick. 1998:45)28 

 

 

 

                                                
28 Jupp Victor, Davis Pamela, Francis Peter, Doing Criminological Research, Sage Publication, 2002. Sid.41 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Efter valet av område låg fokusen på att samla in så mycket information så möjligt för att få 

en övergripande bild av området ifråga. När problemformulering stod klar samlades empirin 

in. Uppsatsens datainsamling består av skriftliga samt muntliga källor.  

2.3.1 Skriftliga källor 

De skriftliga källorna består av bland annat litteratur samt vetenskapliga - och tidningsartiklar 

som vår teoretiska referensram samt empiri bygger på. Uppsatsens empiri bygger även på 

rättsfall, årsrapporter samt statistik. 

Vi valde att använda oss av 15 olika rättsfall om penninghäleri mellan år 2001 – 2005. 15 

olika rättsfall användes för att vi sedan skulle kunna jämföra dem och se vilka liknelser det 

finns bland dem när det gäller t.ex. främst frekventa branscher, vilken dom de oftast leder till 

osv. En mall upprättades för att föra in dessa aspekter och på detta vis kan man se 

kopplingarna bland rättsfallen. Vi ville se om det ligger något mönster bakom förekomsten av 

penningtvätt. Orsaken till att fall mellan år 2001-2005 valdes var att vi ville se hur åtal mot 

penningtvätt har sett ut under de senaste åren. 

2.3.2 Muntliga källor 

Valet av våra intervjuer är grundat på ett subjektivt urval, det vill säga vi valde själva ut de 

institutioner samt representanter som vi fann relevanta för uppsatsens syfte. De intervjuer som 

gjorts har genomförts med särskilt insatta personer som genom sina kunskaper har kunnat 

förmedla förståelse samt insikter i de aktuella frågorna. 

Vi valde att intervjua Finanspolisen för att de är ansvariga för penningtvättsområdet inom 

Sverige. Vidare valde vi att intervjua Ernst & Young eftersom de har en speciell enhet som är 

inriktad just på ekonomiska oegentligheter.  

Då vi utgick ifrån en kvalitativ metodansats gör man inte ofta strukturerade intervjuer 

eftersom man är mer intresserad av intervjupersonens åsikter, på detta vis får man en kunskap 

som är mer detaljerad och utförlig. Fördelen med att vi tillämpade en kvalitativ metodansats 

var att vi hade närhet till undersökningsenheterna. Den ena intervjun skedde via telefon 

medan vi vid den andra var fysiskt närvarande, det vill säga mötet med intervjupersonen 

skedde ansikte mot ansikte.  



 21 

2.3.2.1 Intervjusituationerna 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att vi hade en lista av frågor med öppna 

svarsalternativ. Vi började intervjuerna med att dels presentera syftet med uppsatsen och dels 

tala om avsikten med att spela in intervjun med en diktafon. Dessa intervjuer skrevs sedan om 

till text. Trots att vi hade en färdig intervjumall med frågor var vi dock flexibla när det gällde 

frågornas ordningsföljd.   

� Intervju med Finanspolisen ägde rum den 20 april 2006 kl. 14:15. Vi intervjuade 

chefen för en sektion i Rikskriminalpolisen, Tommy Kangasvieri. Intervjun varade ca 

45 minuter. 

� Intervju med Ernst & Young ägde rum den 29 maj 2006 kl. 14:00. Vi intervjuade den 

huvudansvarige för specialistgruppen Fraud Investigation & Dispute Services, 

Kenneth Johansson. Intervjun varade i ca 30 min. 

 

2.3.3 Källkritik  

Penningtvätt är i dagsläget livligt diskuterat, vilket gör att ämnet är ytterst väsentligt att 

behandla. Vi anser att de personer som vi valde att intervjua var representativa samt lämpliga, 

eftersom det rörde sig om personer som är ansvariga inom området ifråga. Tommy 

Kangasvieri har en chefposition inom Rikskriminalpolisen och är ansvarig för 

penningtvättsområdet, Kenneth Johansson är huvudansvarig för specialistgruppen Fraud 

Investigation & Dispute Servives som formar internkontroller mot bland annat penningtvätt i 

företag. Dock är vi medvetna om att den information vi erhållit via intervjuer samt andra 

källor skulle kunna skilja sig åt från mottagare till mottagare beroende på att man har olika 

förförståelse och därmed kan olika tolkningar av datainsamlingen skapas.  

Det är viktigt att källorna som man har använt lämnar ifrån sig korrekt information. Dock är 

vi medvetna om att när man genomför personliga - samt telefonintervjuer finns det alltid risk 

för att intervjupersonen kan påverkas av intervjuaren och tvärtom.    

 



 22 

2.4 Metoddiskussion  

Genom en kvalitativ undersökning skaffar man en annan och djupare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som ofta erhålls vid kvantitativa undersökningar. Då strävan ligger i 

att försöka förstå samt analysera helheter.29 

 

Uppsatsens arbete har främst utförts genom en traditionell kvalitativ metodansats. Det har 

varit en lämplig samt givande metod i förhållande till ämnet och det vi avsett att undersöka.  

Om vi hade valt att främst använda oss av en kvalitativ metodansats skulle vi fått en mer 

statistisk samt numerisk undersökning, vilket möjligtvis hade gett ett annat resultat. 

 

Under datainsamlingens gång har vi erhållit ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv samt 

insikt i ämnet. Kunskap samt fakta kan man aldrig bli tillräckligt mättad av så om vi skulle 

forska vidare eller djupare finns det självklart alltid mer information som man kan ta lärdom 

av. Med tanke på problemet vi avsett att undersöka i denna uppsats räckte dock de metoder 

samt den datainsamling vi fått. Datainsamlingsmetoderna hämmas dock av att det inte finns så 

mycket forskning om ekonomisk- samt organiserad brottslighet och penningtvätt och andra 

faktorer är tidsbristen samt tillgängligheten. Om vi hade haft mer tid samt resurser hade vi 

velat forska inom flera aspekter inom penningtvätt och företag. Vår undersökning utvecklades 

under uppsatsens gång, vilket gjorde att vi fick upp ögonen för ytterliggare intressanta 

områden, men vi fick som sagt begränsa oss med tanke på vår tidsram. Undersökningen 

försvårades av att det tog tid att få tag på intervjupersoner, de var inte tillgängliga till en 

början med tanke på att det under den här tidsperioden inföll många helgdagar såsom påsk 

etc. Andra personer som vi kunde ha intervjuat var bl.a. Ekobrottsmyndigheterna, 

Skatteverket samt polisen som även de är aktiva i kampen mot penningtvätt. Rättsfallen som 

vi använde utgör en viktig aspekt i uppsatsen eftersom de skulle hjälpa oss få en bild av hur 

penningtvätt ser ut samt fungerar i praktiken. De rättsfall som användes valdes ut 

slumpmässigt och det är möjligt att andra eller ytterligare fall skulle kunna ha gett oss annan 

information.            

                                                
29 Patel Runa, Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, 1994. 
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3 Tidigare forskning och teori 
I det här kapitlet redogörs den tidigare forskning samt teori som uppsatsen bygger på.    

 

3.1 Tidigare forskning 

Vi valde denna tidigare forskning eftersom den belyser samt ger en helhetsbild över orsaker 

och förklaringar till varför man begår ekobrott. Det gör att man lättare kan förstå samt sätta 

sig in i ämnet som leder en vidare in på penningtvätt som är ett ekonomiskt brott.  

3.1.1 Förebygga ekobrott – Behov och Metoder 

Det finns många teorier om varför man begår brott, ekobrottsforskaren James Coleman30 anser 

att ekobrott kan förklaras av tre faktorer: 

 

� Motiv 

� Bortförklaringar (neutraliseringar) 

� Tillfälle 

 

Motiv - Modern forskning visar att ekobrottslingar kan delas in i två grupper. Den ena är 

krisreagerare som besvarar en kris. Dessa kriser kan variera det de dock har gemensamt är hur 

gärningsmannen drar fördel av förtroendeställning. Anledningen till att gärningsmannen begår 

brott är på grund av att den hamnar i kris som hotar henne eller honom, familjen eller 

företaget. Det andra är tillfällestagare de begår endast brott om en specifik möjlighet uppstår, 

annars låter man bli. Däremot kan de söka efter möjligheter som kan utnyttjas och de söks av 

andra för att begå brott. Både dessa grupper delar samma generella värderingar i samhället. 

Det finns även många framgångsrika människor som begår denna typ av brott, vilket gör att 

detta ses som något märkligt. Detta kan förklaras genom att man iakttar deras 

personlighetsdrag och gemensamt är de riskbenägna, giriga samt strävar efter mer. Samhällets 

                                                
30 BRÅ Rapport 2003:1, Förebygga ekobrott – Behov och metoder. Brottsförebyggande 
Rådet, Stockholm. 
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värderingar samt normer av att nå framgång och därmed rikedom, verkar stödja värderingar 

för ekobrott på grund av rädslan för misslyckande.31 

 

Bortförklaringar – en viktig del av motivationen är att man ska kunna bortförklara brottet och 

det sker innan det begås. Detta för att man ska kunna betrakta sig själv som laglig då man 

delar samma samhällsvärderingar. Exempel på bortförklaringar samt neutraliseringar är; alla 

gör det, det drabbar ingen fattig eller det är bara ett lån. Neutraliseringar innebär att man har 

goda skäl att begå brottet som exempelvis rädda företaget, anställdas försörjning etc. 

Skillnader finns dock mellan kvinnor och män, då kvinnor rättfärdigar brott och män gör det 

på grund av affärsmässiga skäl. 

 

Tillfälle – är något som förutsätts för att man ska kunna begå brottet samt möjligheterna av 

mängden brottstillfällen. Därmed beror detta på hur organiserat samt kontrollerat arbetslivet 

är dvs. minskar tillfällen sjunker brottet och tvärtom.          

 

3.1.2 Förebyggande metoder mot ekobrott 

Korsell och Nilsson32 har sammanfört en strategi för att förebygga ekobrott. De anser att för 

ha en bra grund behövs det kunskaper om orsaker till att brott begås samt varför regler följs. 

Denna kännedom är nödvändig för att man ska kunna välja rätt förebyggande åtgärder.  

Denna metod bygger på personens samt företagets vilja att följa regler som vidare ska påverka 

dess förtroende för myndigheter samt lagstiftning. Då behövs det flexibla regleringar samt 

kontroll från myndigheternas sida och borttagande av onödiga samt besvärliga regler, dvs. att 

lagstiftningen ska ta hänsyn till företagets förutsättningar att följa de. Dock ska det finnas 

sanktioner för att förebygga brott. Förtroendet ska skapas genom lagliga samt tydliga regler, 

exempelvis genom dialog, information samt service som lagen och kontrollerna riktar sig till. 

Strategin ska påverka orsakerna bakom brott och syftet går ut på att skapa framtida 

regelefterlevnad snarare än att bestraffa tidigare överträdelser.  

 

Lagstiftningen, kontroll samt information ska innehålla följande: 

                                                
31 BRÅ Rapport 2003:1, Förebygga ekobrott – Behov och metoder. Brottsförebyggande 
Rådet, Stockholm. 
32 BRÅ 2003, Förebyggande metoder mot ekobrott, 2003. 
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� Stärka förmågan samt skapa incitament att följa lagen 

� Göra det svårare att begå brott 

� Göra det mer riskabelt att begå brott 

� Minska utbytet av brott 

� Motverka bortförklaringar som underlättar brott 

 

För att den förebyggande strategin ska fungera korrekt samt effektivt måste den ske på olika 

nivåer i samhället, dvs. att man ska utgå ifrån en helhetssyn. De förebyggande aspekterna 

måste planeras, organiseras, handläggas till uppföljning samt utvärdering. Samtliga ska ha 

kunskap om brottets struktur samt omständigheter för att rätt åtgärder ska vidtas.  

Kontrollmyndigheterna kan inte framhållas mer än det redan är dock bör det inte heller läggas 

åt sidan. Detta för att man inte ska påverka de enskilda personer samt företag som redan följer 

lagarna.  

 

3.2 Val av teori 

Vid valet av teori har vår avsikt varit att finna en teori som belyser brottslighet samt ämnet 

ifråga ur olika synvinklar. Vi gick igenom ett antal olika teorier tills vi slutligen fann och 

bestämde oss för kontrollteori. Vad som motiverade oss att selektera just denna teori är att den 

är en kombination av en samhälls- samt individteori, vilket ger en översiktlig samt mer 

djupgående insikt i ämnet. Den tar upp och behandlar kontroll ur olika perspektiv, utifrån 

såväl externa aspekter såsom samhället och dess lagar som interna aspekter såsom individens 

tankar och samvete. Den får en att tänka om samt ställa sig frågor som; Kan man verkligen 

beskylla samhället och dess styre av kontroll för att kriminalitet begås eller ligger felet 

egentligen hos individerna? Är det inte faktum så att hur man ännu vrider och vänder på det så 

är egentligen kriminalitet något naturligt och individuellt från person till person, som ibland 

ligger utanför samhällets makt att reglera? För hur lagstiftar man moral?      

 

 



 26 

3.2.1 Kontrollteori 

Den Klassiska skolans mest viktiga kännetecken är dess tonvikt på den individuella 

brottslingen som en person som är kapabel att kalkylera vad han eller hon vill göra. Den här 

idén var stöttad av en filosofi som antydde att människor hade fri vilja och att beteende var 

väglett av hedonism (njutningslystnad). Med andra ord individer var vägledda genom en pain-

and-pleasure princip genom vilken de kalkylerade riskerna samt belöningarna involverade i 

deras aktioner.   

 

Kontrollteori är en typ av klassisk-skola teori. Samhällskontrollteori är primärt härlett från en 

föreställning om människonaturen som föreslår att det inte finns några naturliga gränser på 

mänskliga behov samt begär. Folk kommer alltid vilja ha samt söka efter ytterligare 

ekonomiska belöningar. Därför är det inte nödvändigt att söka efter speciella orsaker till 

inblandning i kriminell verksamhet. Människor är födda fria att bryta lagen och kommer 

enbart att avstå från att göra det under särskilda omständigheter. Dessa antaganden 

tillhandahåller grunderna för moderna samhälls kontroll teorier.33  

Brott ses som en produkt av svagheter från auktoriteternas sida att förhindra individer snarare 

än att det är individerna som avviker från den legala sidan. Det är avsaknaden av kontroll 

samt det faktum att brottsligt eller kriminellt beteende ‘vanligtvis resulterar i snabbare 

uppnående av mål än normativt beteende´ som lämnar individen fri att kalkylera kostnaderna 

av brottet (Hirschi, 1969). Med andra ord individer ses som rationella personer som väljer 

brottslig handling enbart efter en noggrann värdering av kostnaderna samt förmånerna av 

sådan aktivitet.34  

 

3.2.2 Antaganden om folk samt samhället 

Kontrollteorier betonar med fri vilja att kriminellt beteende som vilket annat beteende, är ett 

resultat av rationellt val. Man ägnar mycket tid till att studera både interna kontroller (t.ex. ett 

välutvecklat samvete) samt externa kontroller (t.ex. föräldrars disciplin, föräldrars kontroll, 

lagar).35  

                                                
33 Burke Hopkins Roger, An introduction to  Criminological Theory, Willian Publishing, 2001. 
34 Burke Hopkins Roger, An introduction to  Criminological Theory, Willian Publishing, 2001. 
35 Moyer Imogene L., Criminological Theories – Traditional and Nontraditional Voices and Themes, Sage 
Publications, 2001. 
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Kontrollteori föreslår att brott samt ungdomsbrottslighet kan förväntas när sociala kontroller 

är mindre än komplett effektiva. De teorier som fokuserar på vuxen brottslighet tenderar att 

sätta större tonvikt på inre faktorer såsom själv – koncept samt själv – kontroll.36  

När dessa kontroller är korrekta är det mindre sannolikt att en individ begår ett brott. 

Kontrollteoretiker ser individer som aktiva snarare än passiva agenter, vilket innebär att 

individen måste välja att begå den kriminella handlingen. 

Vidare kontroll teoretiker föreställer brott som något som inte är ovanligt, vilket innebär att 

brott samt avvikande beteende är normala beteenden. De anser att om brott är ”normalt 

beteende”, då behöver man inte använda sig av speciella mått för att studera det utan man kan 

göra det i samband med andra beteenden. Kontrollteoretiker ställer frågan ”Varför begår inte 

alla brott?”, detta förändrar fokuset från att brott är något onormalt till att det är det förväntade 

resultatet av förlorandet av samhälls begränsningar. Kriminella handlingar är inte heller 

ovanliga då de inte skiljer sig signifikant åt från andra avvikande handlingar som inte är 

klassificerade som kriminella. Både kriminella samt icke-kriminella aktioner delar många 

kännetecken, det mest viktigaste av dessa är att de är resultatet av låg självbehärskning.  

Kontrollteori kan anses vara både en makro- samt mikro teori. Som en makroteori, kontroll 

försöker finna hur samhället ”hänger samman” - hur det förblir sammanhållande, behåller alla 

individer som gör samhället deras respektive platser, vilket betyder rättar sig efter reglerna. 

Vidare att samhället kommer överens om en allmän mängd av normer. Som en mikroteori, 

kontroll tittar i synnerhet på självkontroll. Det är intresserat av hur individer i samhället lär 

sig, genom föräldrars kontrollering samt disciplin, hur man reglerar deras beteende.37  

 

 

 

                                                
36 Lilly Robert J., Cullen Francis T., Ball Richard A., Criminological Theory – Context and Consequences, Third 
edition,  Sage Publications, 2002. 
37 Moyer Imogene L., Criminological Theories – Traditional and Nontraditional Voices and Themes, Sage 
Publications, 2001. 
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4 Empiri 
Kapitlet inleds med en introduktion för olika metoder av penningtvätt, för att vidare komma 

in på vad lagen säger att penningtvätt innefattar samt på dess olika faser. Sedan kommer 

intervjun med Finanspolisen, Ernst & Young samt annan insamlad information.   

 
 
 
 
Penningtvätt är en metod för att dölja illegalt åtkomna tillgångar. Det går till på det viset att 

man förkläder källorna, ändrar formen eller flyttar fonderna till en plats där det är mindre 

sannolikt att de drar till sig uppmärksamhet. Pengarna kan härstamma från smuggling samt 

aktiviteterna av organiserad brottslighet såväl som av droghandel samt prostitution som kan 

inbringa stora summor. Penningtvätt är ett väldigt stort problem som länge existerat och är 

aktuellt än idag. Det har inte minskat utan snarare har det blivit ett globalt problem. Det som 

gett ökade krafter till penningtvätt är dagens samhälle och dess framåtskridande.  

Dagens penningtvättare utnyttjar hela utbredningen av de moderna internationella finansiella 

systemen, inkluderande internationella elektroniska fond överföringar, etableringen av företag 

och stiftelser samt användandet av orter där skatterna är lägre för att täcka över deras illegala 

ägande av företag och köpet av existerande företag med tvättade pengar.38   

 

4.1 Penninghäleri 

Brottet för penningtvätt i Sverige kallas för penninghäleri, dock resulterar en anmälan sällan i 

att man fälls för detta utan snarare blir det ett åtal för skattebrott eller medhjälp därtill. 

 

”Den som  

1. otillbörligen främjar möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendom 

som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådana egendom, eller 

                                                
38 McDonell Rick, Money laundering methodologies and international and regional counter-measures, National        
Crime Authority, NSW, 1998 
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2. med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkar till att bortföra, 

överlåta, omsätta eller vidta annan sådana åtgärd med egendom som härrör 

från brottsligt förvärv döms för penninghäleri till fängelse i högst två 2 år.    

För penninghäleri döms också den som, i annat fall, otillbörligen medverkar till 

att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom, om 

åtgärden är ägnad att dölja att annan har berikat sig genom brottslig gärning. 

Om brottet är grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.”39   

 

4.2 Lagstiftningen mot penningtvätt 

Sedan den 1 januari 2005 infördes skärpta regler mot penningtvätt40 i samband med 

ändringarna i penningtvättslagen (1993:768) och antalet rapporteringsskyldiga företag ökade 

med cirka 13 000. De företag som blev rapporteringsskyldiga är de som bedrivs av advokater 

och andra oberoende jurister, revisorer, skatterådgivare, fastighetsmäklare, kasinon samt 

personer eller företag som yrkesmässigt handlar med varor av ett högt värde, såsom 

antikviteter, ädelstenar, metaller och transportmedel. 41 

 

4.3 Finanspolisen 

”Finanspolisen tillhör kriminalpolisenheten vid Rikskriminalpolisen och är nationellt 

ansvarig för penningtvätt, terroristfinansiering samt penningförfalskning och andra falska 

betalningsmedel. Finanspolisen inhämtar, bearbetar och analyserar information för att tidigt 

uppmärksamma indikationer inom nämnda brottsområden samt utgör ett stöd för den 

utredande verksamheten. Målet för verksamheten är att avvärja och avslöja bakomliggande 

brottslighet inom nämnda områden och då det föreligger misstanke om brott överlämna 

ärendet till polis- och åklagarmyndighet för inledande av förundersökning. Domarna ämnar 

följande brottstyper bokföringsbrott, skattebrott, försvårande av skattekontroll, bedrägeri, 

                                                
39 www.ekobrottsmyndigheten.se  
40 Ds 2003:52, Skärpta regler mot penningtvätt, Regeringskansliet, Finansdepartementet. 
41 Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB, Penningtvätt, Nyhetsbrev nr 1, 2005 
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brukande av falsk urkund, narkotikabrott, dopningsbrott, vapenbrott, smuggling och olovlig 

försäljning av alkoholdrycker.”42 

 

 

 

 

4.3.1 Intervju med Finanspolisen 

Tommy Kangasvieri har en jurist examen och började sitt arbete på Finanspolisen år 2003. Nu 

enbart några få år senare är han chef för en sektion i Rikskriminalpolisen. Finanspolisen 

fungerar som en underrättelseenhet, som tar emot anmälningar om penningtvätt från 

rapporteringsskyldiga samt Skatteverket som de sedan skickar vidare till 

Ekobrottsmyndigheterna. Penningtvätt i Sverige kallas penninghäleri under förutsättning att 

man kan bevisa ett förbrott, dvs. att man kan bevisa den illegala gärning som lett till 

penningtvätt. Det är detta krav som gör det svårt att fälla den kriminella gärningsmannen 

specifikt för brottet penninghäleri. Tommy anser att internationellt är det lättare eftersom man 

då inte behöver bevisa förbrottet, utan man kan och har rätten att vid misstanke som uppstår 

t.ex. när en låginkomsttagare har mycket eller dyr egendom direkt ifrågasätta var pengarna 

kommer ifrån. 

Kontantbranscher används vanligast till penningtvätt. Den stora möjligheten att stoppa 

penningtvättarna är vid den elektroniska formen när de ska föra in pengarna i konton t.ex. 

bilmekaniker, banker osv. Revisorer har även de möjligheter samt skyldighet att upptäcka 

eller spåra svarta pengar som investerats i företag, eftersom de gör revision och kan se om det 

kommer in mer eller mindre pengar.  

Finanspolisens samarbetspartners i förebyggandet av penningtvätt består av 

ekobrottsmyndigheterna, skatteverket, vanliga polisen, tullen samt alla anmälningsskyldiga. 

Viktigaste samarbetspartnerna är dock ekobrottsmyndigheterna samt skatteverket. 

Penningtvätt är komplicerat, det finns ett antal rådgivare som har lättare att tänka ut vägar och 
                                                
42 Finanspolisens årsrapport 2005 
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sånt som ligger bakom penningtvättarna. Syftet med den nya skärpta lagen är att man ska 

komma åt några av dessa rådgivare bestående av revisorer, advokater etc. Man försöker få dit 

dem och penningtvättarna för olika typer av skattebrott eftersom det är svårt att bevisa 

förbrottet till penninghäleri och åklagare prioriterar därför ofta bort det. Sedan den nya 

förbättrade lagen tillkommit har man fått in lite anmälningar från revisorer.  

Enligt Tommys åsikt har vi i Sverige inte lika bra verktyg som andra länder för att få tag på 

pengarna. Vi måste förbättra lagen för att få mer framgång med den. Vi bör också ha rätten att 

såsom i Danmark, England samt flera andra länder ifrågasätta hur de som inte har så mycket 

inkomst, kallas 0-taxare kan ha så mycket egendom.  

 

4.3.2 Finanspolisens årsrapport 2005 

Under år 2005 tog Finanspolisen emot 9 211 anmälningar om penningtvätt (Se figur 9). Det är 

en minskning med cirka sjuhundra jämfört med år 2004.43  

Det som framgår av figur 9 är att Stockholmsområdet hade flest anmälningar. I övrigt var det 

inga större geografiska förändringar i jämförelse med föregående år, vilket är naturligt med 

tanke på att Stockholm utgör landets finansiella centrum. Av de anmälningar som inkommit 

har 1 993 ärenden lett till ytterligare åtgärder, övriga anmälningar avvaktas på eventuellt 

tillkommande information i ärendet. 

 

Fig. 9 Penningtvättsanmälningar per år samt Geografisk spridning av penningtvättsanmälningar44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Se Bilaga 5. Källa: Finanspolisens årsrapport 2005, Under året inkomna ärenden. 
44 Källa: Finanspolisens årsrapport 2005. 

Geografiska spridning av penningtvättsanmälningar

366

1184

1892

10134

309

4798

0

1000

2000

3000

4000

5000

N
or

rla
nd

M
el

le
rs

ta
 S

ve
rig

e

S
to

ck
ho

lm
so

m
rå

de
t

S
yd

ös
tr

a 
S

ve
rig

e

V
äs

tr
a 

S
ve

rig
e

S
öd

ra
 S

ve
rig

e

Ö
vr

ig
t

 
Penningtvättsanmälningar per år 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 



 32 

Under året har 33 förundersökningar inletts samt nio domar har avkunnats. Domarna avser 30 

personer, som sammanlagt dömts till 60,6 års fängelse. I nio fall är påföljden böter, ibland 

kombinerad med villkorlig dom.  I en del av målen har domarna överklagats till högre instans. 

Domarna avser följande brottstyper; penninghäleri, grov olovlig befattning med smuggelgods, 

brott mot alkohollagen, stöld, häleri, brott mot aktiebolagslagen, narkotikabrott, 

bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll samt skattebrott.45 

 

4.4 Rättsfall 

Vi har undersökt samt försökt hitta kopplingar bland 15 penningtvätts rättsfall mellan år 

2001-2005. Undersökningen visade att de branscher som var mest frekventa bland rättsfallen 

var inom bygg- och städbranschen. Ur rättsfallen kunde man även dra slutsatsen att de flesta 

blev dömda för bokföringsbrott, skattebrott, försvårande av skattekontroll. Orsakerna till att 

dessa brott ledde till dom var att man hittade bevis på att bokföringen hade manipulerats, 

avgifter samt skatter hade undvikits att betala osv., bevisen kunde man finna med hjälp av 

regelbundna kontroller. 

Av de 15 fallen blev enbart 3 dömda för penninghäleri. I dessa fall kunde förbrottet bevisas 

vilket var bland annat skattebrott, upprättande av osanna fakturor samt gärningsbeskrivning. 

Att bevisa förbrott respektive penninghälerigärningen är inte lika svårt som att hitta 

kopplingen mellan dessa två, det är just där komplikationen ligger. Därför föreligger 

svårigheterna med bevisning vid åtal för penninghäleri. 

 

Fig.10  Modellen visar om kopplingen mellan förbrottet och penninghälerigärningen,  
dvs. om vad som krävs för att man ska dömas för penninghäleri46 

 

 
                                                
45 Se Bilaga 3, 4 
46 Egen illustration 
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I de flesta fall inkom penningtvättsanmälningar från rapporteringsskyldiga institut som bland 

annat bank, posten, växklingskontor osv., vissa företag får flera anmälningar innan de åtalas. 

Svart arbetskraft visade sig vara ett stort brott bland den överrepresentativa branschen, vilket 

tydde på att företag dolde löner genom osanna fakturor. I de flesta fallen är det flera personer 

som ligger bakom brottet och det är vanligt att flera företag samarbetar. Ett av fallen visade att 

det var en högutbildad person bakom, i detta fall en advokat som var involverad i brottet.  

Penningtvättbrottet är oftast inte en engångsföreteelse utan de kriminella som begår 

penningtvätt har oftast gjort det tidigare eller gör det igen.  

 

Tabell.1 Sammanfattning över rättsfallen47 

Dömd Fall Misstänkt 
Penninghäleri Bokförings- 

brott 
(grovt*) 

Skatte- 
brott 
(grovt*) 

Försvårande 
av 
skattekontroll 
(grovt) 

Bedrägeri  Närings- 
förbud 

Medhjälp  

1 Penningtvätt X X X* X   X 

2 Penningtvätt, 
osanna 
fakturor, svart 
arbetskraft  

 X* X*    X 

3 Penningtvätt  X* X*     

4 Penningtvätt  X X   X  

5 Penningtvätt  X X X    

6 Penningtvätt  X* X* X*  X  

7 Penningtvätt  X X  X X  

8 Penningtvätt, 
osanna 
fakturor, svart 
arbetskraft 

 X* X* X  X  

9 Penningtvätt, 
svart 
arbetskraft, 
skatte- och 
bokföringsbrott 

 X*  X    

10 Penningtvätt, 
osanna 
fakturor, svart 
arbetskraft 

 X* X* X   X 

11 Penningtvätt, 
svart 
arbetskraft, 
osanna 
fakturor 

 X X* X   X 

                                                
47 Egen illustration. Källa: Redovisade rättsfall på Bilaga 6.  
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12 Penningtvätt, 
grovt 
bokföringsbrott 
och grovt 
försvårande av 
skattekontroll 

 X*  X*    

13 Penningtvätt, 
grovt 
skattebrott 

X  X*     

14 Penningtvätt, 
svart 
arbetskraft, 
grovt 
skattebrott, 
grovt 
bokföringsbrott 
och 
försvårande av 
skattekontroll 

 X* X* X    

15 Penningtvätt X       

 

4.4.1 Bokföringsbrott – En studie i selektion 

Lars Emanuelsson Korsell har skrivit sin doktorsavhandling48 kring ämnet bokföringsbrott och 

varför dessa brott är så vanliga. Studien bygger på 272 domar mellan år 1995-1999. Ur den 

drar Korsell slutsatsen att bland de granskade domarna är det oftast småföretag med få 

anställda, låg omsättning samt lågutbildade företagare som döms för bokföringsbrott. Under 

år 1998-1999 var det mest fällande domar inom bygg och anläggning, försäljning samt 

restaurang branscherna. Korsell fann att det fanns en koppling mellan dessa branscher och 

konkurser, då konkursförvaltare är de som anmäler flest bokföringsbrott.  

Studien visade att det är så mycket som 72 % av konkursförvaltarens samt 50 % av 

skattemyndighetens anmälningar som selekteras bort. Orsaken till att det är mindre 

anmälningar från skattemyndigheterna som selekteras bort, är att de har ett bättre 

grundunderlag samt prioriteras högt av polisen och åklagaren. Det som gör att man selekterar 

bort anmälningar är oftast brist på underlag, dock prioriteras främst brottslingar som tidigare 

blivit dömda.  

                                                
48 Korsell Emanuelsson Lars, Bokföringsbrott – En studie i selektion, Kriminologiska institutionen Stockholms 
universitet, 2003. 
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Korsell kommer fram till att kontrollsystemet är byggt för att ta fram klara samt enkla 

bokföringsbrott. Detta kan man se då det oftast är små företag med bristande resurser som 

fälls, på grund av att det är lättare att ha en översikt över hela verksamheten samt att de oftast 

saknar kunskap inom redovisning. Studiens visade att det är få brott som fälls samt att straffet 

är lågt dvs. enbart 22 % ledde till fängelsestraff medan resten fick villkorlig dom med böter.    

 

 

4.5 PricewaterhouseCoopers internationella undersökning om 
ekonomisk brottslighet 

Denna internationella undersökning handlar om ekonomisk brottslighet och har utförts av 

PricewaterhouseCoopers i samarbete med Martin – Luther – Universitet samt Halle – 

Wittenberg. Undersökningen består av intervjuer med ledande befattningshavare i mer än 

3600 större företag i 34 länder. Detta är en intervjusammanfattning av 75 svenska företag. 

 

Fig. 11 Andel företag som har utsatts för ekonomiska brott samt Rapporterade brott
49

  

 

 

 

Av figur 11 – Andel företag som har utsatts för ekonomiska brott, framgår det att under de 

senaste två åren har 35 procent av de svenska företagen blivit utsatta för någon form av 

                                                
49 Global economic crime survey 2005 
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ekonomisk brottslighet, vilket är en ökning med 4 % jämfört med 2003. Den ekonomiska 

brottsligheten ökar i samband med den internationella trenden, det har skett en global ökning 

med 8 %. Vidare visar figur 11- Rapporterade brott,  trenden bland de anmälda brotten. 

Den verkliga skadan efter ett angrepp leder till något mycket större än vad som är direkt 

mätbart i ekonomiska termer t.ex. på varumärke, försämrade relationer med kunder, 

leverantörer och finansiärer samt nedsatt motivation hos den egna personalen är exempel på 

skador som kan vara kännbara och som kan ta lång tid att återställa. Undersökningen visar 

även att de mindre företagen rapporterar allvarligare skador än större företag, vilket bland 

annat kan förklaras av att förändringar i kunders beteenden drabbar företag med en liten 

kundbas hårdare eller att försämring i arbetsmoral på liknande sätt slår hårdare på mindre 

arbetsplatser. 

 

Fig. 12 Källor till upptäckt50 

 
 

                                                
50 Global economic crime survey 2005 
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Det som framgår av figur 12 är att av de brott som de svenska företagen rapporterade 

upptäcktes cirka 43 % genom tips eller av en slump. Nära hälften av upptäckterna har uppstått 

utifrån omständigheter som företaget inte råder över. Tittar man på kontrollfunktionerna inom 

företagen så står internrevision för flest upptäckter. Undersökningen visade även att 15 

procent av brotten påträffats till följd av myndigheters agerande. 

              

                                    Fig. 13 Gärningsman i internt begångna brott51  

 

 

 

 

 

Utifrån den globala undersökningen är gärningsmannen en 31-40-årig man, vilket även 

stämmer in på den för Sverige typiske gärningsmannen. Den enda skillnaden är att 

stereotypen av gärningsman för Sverige i något mindre utsträckning har 

eftergymnasieutbildning. Det som framgår av figur 13 är att hälften av brotten på svenska 

företag begås internt d.v.s. av anställda inom organisationen. Vidare uppger de svenska 

företagen att i hela 33 procent av de internt begångna brotten har gärningsmannen haft en 

företags ledande position och i ytterligare 19 procent var gärningsmannen en chef på 

mellannivå. Detta innebär att i mer än en fjärdedel av alla brott hade gärningsmannen en 

chefsposition. När brotten begåtts av personer i företags ledande ställning uppges också att 

skadan blivit större. 

Undersökningen visade att 30 % av de svenska företagen inte har vidtagit några åtgärder mot 

gärningsmannen. Resultatet visade även att de mest vanliga brottsförebyggande åtgärderna är 

internkontroll, externa revisorer, internrevision och etiska riktlinjer. Den uppgav även att ca 

46 % av företagen vid något tillfälle anlitat externa konsulter i brottsförebyggande fråga eller 

frågor för hur ekonomisk brottslighet ska behandlas.  

                                                
51 Global economic crime survey 2005 
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Sammanfattningsvis visade undersökningen att de svenska företagen var nöjda med sina 

brottsförebyggande åtgärder och att de anser att risken för att drabbas av ekonomisk 

brottslighet är relativt låg enligt dem. Detta trots att undersökningen visade att flera 

ekonomiska brott upptäckts samt att kostnaderna är väsentliga.  

 

4.6 Åtgärder mot penningtvätt  

4.6.1 Internkontroll 

Enligt FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) som är en intresseförening som omfattar de 

flesta auktoriserade och godkända revisorerna i Sverige, definieras internkontroll på följande 

sätt:  

”Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, 

förvaltning och ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. VD: n 

ska vidta nödvändiga åtgärder för att bokföringen ska fullgöras i överensstämmande 

med lag, och förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Kontrollen över 

bokföring, förvaltning och företagets ekonomiska förhållanden i övrigt omfattar de 

delar av bolagets organisation och rutiner som säkerställer att redovisningen blir 

riktig och fullständig samt att bolagets resurser disponeras i enlighet med styrelsens 

och vd: s intentioner inom ramen för Aktiebolagslagen”  

(FAR: s samlingsvolym 2002, sid. 1128) 

 

 

Internkontroll är att följa hur ett företag styrs och den är integrerad i verksamhetens processer. 

Intern kontroll spelar en stor roll i hur ett företag samt dess ledning uppfyller sitt ansvar. 

Ledningen i ett företag har ansvaret att upprätthålla kontroller som ger en försäkran att 

tillräckligt med kontroll finns över företagets bokföring samt dokumentation. En korrekt 

intern kontroll inte enbart försäkrar att bokföring samt dokument är skyddade utan även 

skapar en miljö där effektivitet uppmuntras samt övervakas.52  

                                                
52 Messier, Glover, Prawitt, Audit & Assurance Services – A Systematic Approach, McGraw – Hill International 
Edition, 2006 
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Intern kontroll består av fem komponenter53: 

� Kontrollering av miljön 

� Företagets riskanalys process 

� Informations system och affärs processer relevanta för finansiell rapportering 

samt kommunicering 

� Kontroll tillvägagångssätt 

� Övervakning av kontroller 

 

 

Fig.14  The relationship of the Categories of Objectives of Internal Control to Five Components of 

Internal Control & Steps in the Audit of Internal Control over Financial Reporting54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För en revisor är det viktigt att uppnå förståelse om var och en av de fem komponenterna för 

intern kontroll, detta för att kunna planera sin granskning. Detta inkluderar även uppfattning 

om uppbyggnaden av relevanta kontroller samt om dessa används i företaget. Den här 

kunskapen används till att identifiera möjliga bedrägerier etc., ta hänsyn till faktorer som 

påverkar risken av materiella fel, planera tester av kontroller samt utforma verkliga 

tillvägagångssätt. 

                                                
53 Ibid 
54 Messier, Glover, Prawitt, Audit & Assurance Services – A Systematic Approach, McGraw – Hill International 
Edition, 2006. Sid. 222, 273 
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4.6.2 Direkt metod mot penningtvätt55 

Det finns tre huvudtyper av företag organisationer, de är äganderätt, kompanjonskap samt 

aktiebolag. Äganderätt även känt som privat äganderätt eller enskilt företag, är etablerade, ägs 

samt drivs av en person. Denna person är själv ansvarig för vilka legala – samt affärs beslut 

som fattas. All profit blir dennes egna. Det är oftast små företag samt inte lika komplicerade 

som de två andra formerna av företag. Många kriminella verksamheter passar in på den här 

profilen av företag, som ger en möjlighet att driva sin verksamhet på det sätt man vill. Man 

kan välja att använda företaget till att begå bedrägerier som t.ex. penningtvätt. 

Kompanjonskap är när två eller flera personer har ingått ett avtal om att starta ett företag 

tillsammans. Var och en av kompanjonerna för med sig kapital, kunskaper eller andra resurser 

till företaget. De är delägare och delar på allt i företaget såsom ansvar, beslutsfattande, profit 

samt förluster. Det finns två lagliga typer av kompanjonskap, allmänt partnerskap samt 

begränsat partnerskap (t.ex. aktiebolag). När man tittar på ett kompanjonskap företag från 

utsidan och misstänker att det används för penningtvätt är det första man bör göra titta igenom 

partnerskap avtalet. Det kommer visa alla delägare och deras uppgifter samt bidrag till 

företaget. Begränsade partners ska bidra med kapital och allmänna partners ska bidra med 

ledarskaps färdigheter. Någonting kan vara fel om ett avtal visar att en begränsad partner 

bidrar med lite eller inget kapital, men utövar en beslutsfattande funktion eller till och med en 

oproportionerlig röst andel. Till skillnad mot äganderätt samt kompanjonskap är aktiebolag 

legala företag avskilda från dess ägare, de är reglerade av staten. De har kontinuerligt eller 

evigt liv även då åtskilda från dess ägare. De ägs av dess aktieägare, drivs av de chefer som de 

utser samt sköts av ledare som cheferna valt ut. Om en kriminell handling begås av en 

försäljare, chef, ledare eller anställd i företaget läggs skulden över på företaget. Desto mer 

kontroll över företaget den person som begår brottet har desto större är sannolikheten att 

skulden läggs över på företaget (t.ex. större sannolikhet om det är en chef än en försäljare). I 

ett fall då en domstol ska titta på om aktiebolaget är ansvarigt för dess anställdas kriminella 

gärningar tittar man bl.a. på om deras syfte var att utnyttja företaget. Då aktiebolag ofta 

används till penningtvätt bedrägerier utsätts de också för kriminella anklagelser och riskerar 

att förlora aktiebolag tillgångar samt aktiebolag rättigheter.  

 

                                                
55 Madinger John, Zalopany Sydney A., Money laundering – A Guide for Criminal Investigators, CRC Press 
LLC, 1999. 



 41 

Det är i företagets årsredovisning som man bland annat kan hitta material till olika 

överträdelser samt brott. Genom att man granskar balansräkningen samt resultaträkningen i 

företaget kan man se om det existerar en täckmantel eller om någon typ av bluff skett i 

företaget. Årsredovisningar är till för att man ska kunna granska dem exempelvis ifall man 

ska köpa, sälja, investera eller ta lån. Dessa rapporter är till för att man ska kunna spåra olika 

transaktionsprocesser och jämföra de med andra perioder eller år samt med andra företag. Då 

årsredovisningen har en stor betydelse måste revisorerna följa en lista av regler och standarder 

(IAS/IFRS), som bestämmer hur rapporterna ska göras samt hur resultatet ska redovisas. Det 

är den här arbetsprocessen som underlättar jämförelsen mellan de olika företagen eftersom 

rapporterna redovisas på liknande sätt. 

En revisor ska kunna granska årsredovisningen i ett företag samt jobba sig bakåt för att 

verifiera varje värde under arbetets gång. Alla siffror och information som hittas i 

balansräkningen eller resultaträkningen kan spåras tillbaka till original transaktionen och 

alltid (i alla fall i teorin) på samma pålitliga sätt. Spårprocessen sker med hjälp av företagets 

dokumentation av de finansiella transaktionerna. Dessa finansiella transaktioner ska 

rapporteras, hemligstämplas, sammanfattas och slutligen rapporteras.  

Följande modell illustrerar denna process: 
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Fig.15  Modell över granskning av bokföring
56

 

 

 
 
 

Balansräkningen (4) berättar om vad företaget har och består av (3) tillgångar, skulder samt 

kapital. Resultaträkningen (4) talar om hur det går för företaget (antigen bra eller dåligt) och 

består av (3) intäkter samt kostnader. Dessa två redogörelser är olika men de är 

sammanbundna samt nödvändiga för att få en bra bild över företaget. Dock kan dessa två 

redogörelser användas separat samt till olika händelser. 

Revisorernas uppgift är att visa en sammanfattning över företagets finansiella transaktioner. 

Detta görs genom att använda ett av de två redovisningssätten: 

� Enkel bokföring - är det äldsta samt mindre noggranna tillvägagångssättet. Som 

namnet låter görs en notering för varje transaktion. Denna typ av system är 

gammal och brukar användas av små företag. Därmed är detta system mycket 

attraktivt för illegala företag. Stora företag och revisorer brukar inte använda sig av 
                                                
56 Madinger John, Zalopany Sydney A., Money laundering – A Guide for Criminal Investigators, CRC Press 
LLC, 1999. Sid.130 
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detta system pga. att man inte kan balansera bokföringen och granska de 

finansiella transaktionerna. 

� Dubbla bokföringen – fungerar på det viset att varje finansiell transaktion påverkar 

företagets livscykel under minst två aspekter. Med detta menas att varje notering 

kommer att påverka minst två konton, på ena kontot som en debitering samt på det 

andra som kreditering. Det finns redan en fastställd ram om vilka konton som 

påverkar varandra och revisorn tillämpar detta med hjälp av de systematiserade 

journalerna (2). Dessa är klassificering samt sammanställning av original 

handlingar (1).  

Det är dessa värden som sedan hittas i balans- och resultaträkningen. Dock görs en 

notering fel, placeras inkorrekt eller skrivs ned två gånger på ena sidan av 

kolumnen leder detta till ingen balans. Det man alltid strävar efter är balans i 

bokföringen. 

Tillgångar – skulder = Kapital 

Tillgångar = Skulder + kapital 

 

4.6.2.1 Bokföring ett viktigt redskap mot penningtvätt 

Man kan hitta material för penningtvätt genom att man granskar årsredovisningar samt 

dokumentation över företag. Genom att man granskar noggrant efter varje transaktion samt 

går tillbaka till dess början. Granskningsprocessen kräver att protokoller och handlingar 

analyseras, kontrolleras samt jämförs grundligt.  

Analys- dissekering av balans- och resultaträkningen samt dess olika komponent delar och 

undersökning om värdena man har betalat för stämmer överens med de konton som har tagit 

betalt.  

Kontroll- om recensionen för de olika original handlingarna (protokoller) använda för 

uppkomsten av balans- och resultaträkningen samt några ledtrådar som kan identifieras 

genom: 

� Utelämnad information 

� Korrigering 

� Frånvaro av företagsplaner  

� Noteringar på dokument 
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Jämförelse- av original handlingar (protokoller) mot hela årsredovisningen samt egna 

analyser som kan leda till avslöjande avvikelse och nya ledtrådar.  

 

Det finns vissa indikatorer som under granskningsprocessen kan leda till avgörande slutsats 

att någon form av finansiell manipulation pågår eller har pågått exempelvis bedrägeri, 

förskingring, penningtvätt. Följande indikatorer borde vara röd signal för att det pågår något 

mer än vad ögat kan se: 

1. Upprätthålla två set av bokföring och handlingar samt protokoller 

2. Döljande av tillgångar 

3. Förstörelse av bokföring och handling samt protokoller 

4. Stora samt frekventa valutatransaktioner 

5. Betalningar till fiktiva företag eller personer 

6. Falska eller omgjorda poster samt dokument 

7. Falska fakturor eller marknadsföringskostnader 

8. Inköp eller försäljning av under eller övervärderad tillgång 

9. Användning av kandidater 

10. Stora företags lån till anställda eller andra personer 

11. Frekvent kontantuttag av accepterade checkar 

12. Frekvent användning av kassacheckar  

13. Användning av kopior av fakturor samt kvitto istället för originalen 

14. Betalda personal kostnader med företagets fonder 

15.  Utelämnande av namn på betalningsmottagare på checkar som lades till under en 

senare datum 

16. Överdrivna reklam kostnader 

17. Överdriven förstörelse (svindleri) samt brister  

18. Dubbla betalda reklamkostnader 

19. Onödig användning av flera konton 

20. En individuell förhandling godkänner checkar i företaget  

21. Andra eller tredje part godkännande av företags checkar  
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4.6.3 Indirekta metoder mot penningtvätt57 

Indirekta metoder är kalkyleringar som används för att bevisa att kriminella har drivit in 

intäkter. De bygger inte på någon direkt information om vad som ligger bakom utan enbart 

bevisar detta. Dessa metoder fungerar bra på alla sorts intäkter eftersom de inte är beroende 

av bokföring samt dokumentationer (som den direkta metoden är), vilka oftast inte heller är 

tillgängliga. Indirekta metoder fungerar bra i penningtvätt fall. Direkta metoden som alltid 

föredras, kan vara mindre effektiv eftersom penningtvätt metoder används till att dölja 

intäkter samt tillgångar. Då indirekta metoder fokuserar på saker såsom tillgångar, köp samt 

spendering, är de mer passande för situationer där indirekta källor samt omständighets bevis 

behövs för att visa att de kriminella har pengarna.  

Flera olika indirekta metoder har under åren använts, de mest vanligaste är: 

� Nettovärde 

� Källa samt Framställning av Fonder 

� Bank insättningar 

� Enhet och volym 

Nettovärde är skillnaden mellan en persons tillgångar samt skulder. Kapital (Tillgångar minus 

Skulder = Kapital) är samma sak som nettovärde. Man tar vad en person äger och minskar det 

den är skyldig, då får man reda på vad personen är värd.  

Källa samt Framställning av fonder är baserat på konceptet att om en person under en period 

spenderar mer pengar än han tjänat enligt en känd källa, då är skillnaden intäkter från en 

okänd källa. (Framställning av fonder (utgifter) minus Kända källor av fonder = Fonder från 

okända eller illegala källor) Då kan den information som utredarna har om den kriminelles 

illegala verksamhet användas till att klargöra att den ”okända källan” inte egentligen är 

hemlig.  

Bank insättnings metod kan enbart användas när personen har bank konton samt har gjort 

många insättningar i dem. (Samtliga insättningar till alla konton minus överföringar samt 

                                                
57 Madinger John, Zalopany Sydney A., Money laundering – A Guide for Criminal Investigators, CRC Press 
LLC, 1999. 
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återinsättningar = Netto insättningar till alla konton plus Pengar utgifter = Samtliga kvitton 

från alla källor minus Fonder från kända källor = Fonder från okända källor)  

Principen bakom enhet och volym metod är att om du vet hur mycket något säljs för samt vet 

hur många exemplar av det som sålts, kan du bestämma hela försäljningsfiguren för det. 

Enhet gånger Volym är lika med Totala försäljningen. 

 

4.7 Ernst & Young  

Ernst and Young är ett stort revisionsföretag som finns över hela världen och har 170 000 

arbetare. De arbetar med såväl revision, affärsrådgivning, skatte – samt transaktions 

rådgivning. De har skapat en speciallist grupp som arbetar med att upptäcka samt förebygga 

ekonomiska oegentligheter, Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS). De utför 

ekonomiska utredningar och erbjuder tekniskt utredningsstöd. I sitt arbete upprättar de 

åtgärdsprogram efter kundernas förutsättningar samt behov.  Denna grupp består av jurister, 

revisorer samt konsulter med bakgrund som kvalificerade ekobrottsutredare inom svensk samt 

internationell polis.58  

4.7.1 Intervju med Ernst & Young 

Vi intervjuade Kenneth Johansson som arbetar som konsult samt är huvudansvarig för FIDS 

enheten. Företag anlitar enheten vid t.ex. misstanke för att granska deras företag efter 

bedrägerier, förskingring, penningtvätt osv. eller för att skräddarsy ett system som förebygger 

ekonomiska oegentligheter.  Processen för att upptäcka penningtvätt börjar med att man går 

igenom tips eller granskar finansiella dokumentationer. Vidare sker en undersökning via 

intervjuer, kontroll av avvikande transaktioner (falska fakturor osv.) etc. Sedan skickar de den 

information eller fakta som de har insamlat till företaget, vidare är det upp till företaget att 

vidta åtgärder. Exempelvis om det finns bevis på att någon person har begått ett brott kan de 

välja att polisanmäla.  

                                                
58 www.ey.se  
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Deras insats till att förebygga penningtvätt är att de ser till att företagen följer lagarna såsom 

penningtvättslagen samt ser till att de har ett bra system som skyddar dem.  

För att förebygga penningtvätt finns det två huvudsakliga regler varav det ena är att ”känna 

din kund” (Know your costumer), vilket innebär att man ska veta vem man gör affärer med 

samt se till att det inte finns några brottsliga tecken. Det andra är att man ska ha ett 

välfungerande system (bl.a. IT-system) för att upptäcka avvikande transaktioner samt 

information. Andra nödvändiga hjälpmedel i förebyggande syfte är en bra intern kontroll samt 

uppdelad arbetsfördelning.  

4.7.2 COSO modell59 

Coso är en modell som är utformad av revisionsorganisationen Committee of Sponsoring 

Organizations of Tradeway Commision och illustrerar den interna kontrollen och dess 

samband. Den beskriver ett antal kontrollkomponenter som anpassas till målen i enlighet med 

organisationens aktörer samt processer. Den används av många företag (bl.a. Ernst & Young) 

som ett verktyg för att skydda företaget från ekonomiska oegentligheter.  

 

Fig.16  COSO modellen en illustration av intern styrning och dess samband.60 

    

 

 

 

 

 

Modellens fem komponenter för intern kontroll: 

                                                
59 www.coso.org  
60 www.coso.org  
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Kontrollmiljö - är den viktigaste samt basen för de övriga komponenterna. Den innefattar etik 

och kultur, värdegrund, integritet, ansvarsfördelning, lagar och regler, ledarskapsstil och 

uppbyggnad, engagemang samt styrning från företagsledningen. 

Riskbedömning – här analyseras och bedöms interna samt externa risker, möjligheter samt 

företagets framgångsfaktorer.  

Kontrollåtgärder – i denna komponent uträttas kontroller (bl.a. kontrollaktiviteter samt 

rutinkontroller) på hela företagets struktur för att kunna upptäcka fel som vidare åtgärdas samt 

förebyggs.  

Information och kommunikation – här identifieras både intern samt extern information och 

kunskap mellan medarbetare, ledning samt interna och externa aktörer. Vidare bearbetas samt 

rapporteras informationen och på det sättet skapas en bra kommunikation inom företaget.  

Tillsyn – denna komponent är väsentlig eftersom det är nödvändigt att värdera samt uppfölja 

informationens följd effekter på företaget.  Detta är viktigt för att man ska kunna hantera 

eventuella risker i tidigt skedde. 
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5 Analys 
I detta kapitel kopplar vi ihop empirin med tidigare forskning samt teori.  

 

 

Penningtvätt är en företeelse som är svår att spåra på grund av dess omfattning samt 

komplexitet. Trots att det kommer in många penningtvättsanmälningar är det endast ett fåtal 

som leder till förundersökningar samt ännu färre som leder till dom.   

Penningtvätt är svårt att kontrollera på grund av att människan är girig och inte har några 

gränser för behov samt begär. Individer samt företag kommer alltid att vilja ha samt söka efter 

ytterligare och nya vägar att få ekonomiska belöningar. Detta kan man tolka utifrån bland 

annat rättsfallen som visar att man begår penningtvätt gång på gång. Myndigheterna försöker 

dock kontrollera detta genom lagar och företag försöker förebygga detta genom olika interna 

kontroller.  

 

Vi lever i ett samhälle som präglas av frihet och individer utnyttjar detta genom att bryta mot 

lagen, de kommer enbart att avstå från att göra det under särskilda omständigheter. Med det 

menas att man endast begår brott om man anser att ens skäl till att begå brottet är 

rättfärdigade. Som Coleman framhåller bortförklarar man det faktum att det är ett brott, 

genom att intala sig själv samt omgivningen att man inte hade något val på grund av att 

företaget höll på att gå i konkurs, kris i familjen, för höga skatter samt avgifter etc. Individer 

och företag undviker att betala skatter samt avgifter, detta är något som både rättsfallen och 

brottstatistiken visar då de vanligaste brotten som begås samt döms är bokföringsbrott, 

skattebrott samt försvårande av skattekontroll.    

 

Detta underlättas genom att kontrollsystemet i samhället brister vilket skapar tillfällen, dels 

genom att det är svårt att få fast brottslingen för penningtvätt samt dels för att 

kontrollfunktioner från både myndigheterna och företag inte fungerar lämpligt mot 

penningtvätt. Individer samt företag begår inte brottet utan att upprätta en kalkylering som 

överväger risken att bli upptäckt mot den profit som man kan erhålla av brottet, dvs. individer 

är rationella personer som väljer brottslig handling enbart efter en noggrann värdering av 
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kostnaderna samt förmånerna av sådan aktivitet. Kontroll teoretiker menar även de, att brott är 

en produkt av svagheter som skapats av myndigheterna och att det inte är individernas fel att 

det avviker från den legala sidan. Anledningen till att penningtvätt begås i hög grad är att det 

är svårt att bevisa och därmed döma. När man väl åtalar måste man kunna bevisa förbrottet, 

penninghäleri gärningen samt kopplingen mellan dessa två, det som gör det svårt är att bevisa 

just kopplingen mellan dessa två. Därutav försöker åklagaren alltid att prioritera bort 

penninghäleri till andra brott såsom skattebrott, bokföringsbrott etc. Påföljderna för 

penningtvättbrott samt för de andra brotten som nämnts ovan är inte höga och därmed inte 

avskräckande i förhållande till vinningen av brottet.  

Korsell anser även han att kontrollmyndigheterna bär ansvaret för att brottsstatistiken är hög, 

vilket beror på sättet man hanterar anmälningarna samt hur de prioriteras.  

 

Ur ett samhällsperspektiv säger kontrollteoretikerna att man bör försöka kontrollera samt 

sammanhålla hela samhället, alla individer har sin uppgift samt plats som det bör rätta sig 

efter. Myndigheterna har skärpt penningtvättslagen det senaste året i ett försök att öka kontroll 

samt förebyggande, det man bör ha i åtanke är dock att den skärpta lagen tillkom nyligen.  

Finanspolisens årsrapporter visar att inga större förbättringar har inträffat. Rättsfallen visar att 

de rapporteringsskyldiga instituten gör sin plikt då många av deras rapporter har lett till dom, 

men å andra sidan förekommer det att de rapporteringsskyldiga missbrukar sin position samt 

kompetens och deltar i brottet såsom ett av rättsfallen visade där det var en advokat som var 

delaktig. Trots insatserna mot penningtvätt är det fortfarande svårt att hitta bevis för att fälla 

den kriminella för självaste brottet penninghäleri. Problematiken bakom detta ligger i 

penningtvättsprocessen som sker genom en väl planering samt bearbetning som försvårar 

spårbarhet.    

 

Ur ett individperspektiv menar kontroll teoretiker att det handlar om självkontroll. Individer i 

samhället lär sig under sin uppväxt, hur man ska handskas med situationer, regler samt 

moraliskt tänkande. Företag försöker skydda sig mot penningtvätt genom bland annat intern 

kontroll (COSO-Modellen) som kan hjälpa en att upptäcka brottet innan det begåtts och 

därmed förhindra att brottet uppkommer. Man försöker ha en bra övervakning över hela 

företagets struktur, öka arbetsfördelningen, göra riskanalyser, ha en bra kommunikation i hela 

organisationen etc. Genom ökad kontroll minimerar man risken att individen begår brottet 

eftersom sannolikheten att åka fast ökar, vilket försvårar kalkylering för individen. Företagen 
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använder sig av direkt samt indirekta metoder för att upptäcka penningtvätt, exempelvis 

granskar de företagets bokslut där manipulation samt vilseledning kan ha uppstått, upprättar 

olika kalkyleringar för att kunna sätta dit brottslingen genom att bevisa att de erhållit illegala 

intäkter. PricewaterhouseCoopers undersökning visade att det är interna tips samt intern 

kontroll i företag som leder till flest upptäckter. Fast undersökningen visade även att man inte 

vidtar några åtgärder mot dessa individer. Företagen håller helst sådana incidenter inom 

företaget istället för att anmäla dem, delvis på grund av att man vill undvika att få ett dåligt 

rykte. Det här bidrar till att individers val att begå brott blir enklare eftersom följderna blir 

inga större konsekvenser.  

 

Sammanfattningsvis anser kontrollteoretikerna att man inte bör söka efter speciella orsaker till 

inblandning i kriminell verksamhet, utan fokusen ligger på individens interna kontroller som 

exempelvis ett välutvecklat samvete samt externa kontroller dvs. föräldrars disciplin samt 

kontroll, lagar osv. Dock tycker Korsell och Nilsson för att man ska kunna förebygga denna 

typ av brott ska man skaffa sig kunskap om orsaker till att brott begås samt varför lagar följs, 

på det viset kan man välja rätta åtgärder. Då metoden bygger på att individer och företag ska 

få viljan att följa lagen samt ha förtroende för myndigheterna. Därför anser de att det behövs 

flexibla lagar och att man ska ta hänsyn till företagets förutsättningar till att följa de, detta kan 

uppnås genom att skapa en god kommunikation samt ett välplanerat informationsflöde mellan 

individ, företag och myndighet. Därmed för att denna metod ska fungera effektivt och korrekt 

måste det ske i hela samhället.  

Orsakerna till att individer samt företag begår denna typ av brott är uppenbara men viktiga att 

ha i åtanke delvis för att de upprepas samt för att man ska kunna upprätta motåtgärder. 

Penningtvättsmetoder blir mer utvecklade därmed försöker kontrollmyndigheterna motarbeta 

denna företeelse genom skärpningar av lagen samt ökad kontroll. Dock är förebyggande 

processen enormt långsam och brottslingarna hittar nya vägar att komma undan lindrigare. 

Däremot arbetar individer samt företag effektivt och intensivt för att undvika att drabbas av 

detta och det sker genom olika förebyggande system och kunskaper. Forskning samt 

förebyggande strategier har börjat öka inom ekonomisk brottslighet, dock finns det mycket att 

lära sig inom detta område. Kontrollmyndigheternas arbete mot penningtvätt är mycket 

väsentliga. Dock visar brottstatistiken, rättsfall samt undersökningar att individer samt företag 

väljer att inte följa lagen på grund av olika personliga anledningar. Detta bevisar att problemet 

är enormt och kräver även andra åtgärder.     
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6 Resultat 
I detta kapitel besvaras uppsatsen syfte. 

 

Syftet med uppsatsen är att ur empiriskt underlag öka kunskapen om de insatser som används 

för att förebygga penningtvätt i företag. 

 

Företag används på olika sätt för penningtvätt dock är avsikten och resultatet detsamma. Där 

blandas svarta samt vita pengar, vilket gör det svårt att urskilja pengarnas ursprung. Den 

branschen som främst är drabbad av detta är kontantbranschen såsom bygg- och städföretag. 

Penningtvätts fall har trots olika insatser inte förändrats över den senaste tiden då man 

fortfarande döms för bokföringsbrott, skattebrott samt försvåring av skattekontroll istället för 

självaste företeelsen penningtvätt. Samhället försöker förebygga detta brott genom ett 

samarbete mellan olika myndigheter (Finanspolisen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheterna 

osv.) som kontrollerar att penningtvättslagen följs, den har på senaste tiden skärpts. De 

rapportskyldiga instituten gör sin plikt och rapporterar vid misstanke av brott som i vissa fall 

leder till dom. Företag försöker genom olika metoder och system däribland internkontroll 

såsom COSO - modellen, direkt metod dvs. granskning av revision samt indirekta metoder 

dvs. kalkylering av bevis genom att kontrollera tillgångar, köp samt spendering skydda sig 

mot denna företeelse. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel besvaras uppsatsens problemformulering. Därefter för vi en avslutande 

diskussion kring ämnet samt presenterar förslag till fortsatt forskning. 

 

Vi vill undersöka samhällets samt företags olika initiativ i förebyggandet av penningtvätt i 

företag. Genom att se över kontrollmyndigheternas insatser (lagstiftning, 

kontrollgranskningar etc.) samt företagets olika sätt att skydda sig (internkontroll samt olika 

metoder etc.). 

Penningtvätt förekommer över hela världen men penningtvättaren väljer ut områden där det 

finns låg upptäcktsrisk. Penningtvätt är ett dolt brott som använder sig av företag som 

täckmantel, förutsättningen är att svarta pengar ska bli vita samt legala. Genom att man 

placerar pengar i lagliga finansiella institutioner för att vidare i flera steg försvåra kontrollen 

samt spårbarheten. Denna process sker genom välplanerade samt bearbetade metoder, bland 

annat via uppblåsta dagskassor, manipulering av bokslut, falska fakturor, momsbedrägerier, 

svart arbetskraft osv.  

Ur samhällets sida använder man sig av lagstiftning mot penningtvätt samt kontroll med hjälp 

av flera institutioner. Det finns lagar, men problemet är att få människor att följa de också, 

vilket kostar samhället stora summor pengar. Speciellt penningtvätt är svårt att förhindra 

genom lagstiftning eftersom det oftast handlar om moraliska brott. Man satsar i alla fall på att 

då och då ändra eller förbättra den befintliga lagen mot penningtvätt, eftersom detta oftast är 

billigare än t.ex. beslut om ökade resurser åt de myndigheter som ska upprätthålla respekten 

för de lagar som redan existerar. Företagens insatser är att man använder sig av bland annat 

intern kontroll i företagen, genom intern kontroll kan man förhindra eller i god tid upptäcka 

penningtvätt. Vissa företag satsar även på speciella utformade system, men när det väl händer 

att företag drabbas av penningtvätt tar företaget inga åtgärder mot brottslingen genom att 

anmäla honom på grund av att man inte vill riskera företagets rykte.  
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7.1 Avslutande diskussion 

Fusk och bedrägerier kommer alltid att existera, trots att man arbetar emot det. Det beror inte 

på fattigdom eller brist på kunskaper utan snarare på att vi människor är giriga samt alltid 

strävar efter mer. Samhället har gjort och gör fortfarande att pengar samt status är något som 

man eftertraktar. Vi anser att det största och mest väsentliga problemet ligger i individers 

moral samt självkontroll.  

 

En annan viktig aspekt som vi har lärt oss under uppsatsen gång är att kontrollmyndigheterna 

gör ett bra arbete samt försöker med de resurser de får förebygga brottet. Vi håller med 

Korsell och Nilsson i deras argument om att när ett företag börjar uppleva ekonomiska 

problem ska man försöka identifiera samt uppmärksamma dessa för att sedan erbjuda hjälp 

samt stöd. På det viset kan man ändra företagets samt individens beteende gentemot 

myndigheterna. Man ska inte behöva vara rädd eller anklaga kontrollmyndigheterna eftersom 

de gör bara sitt jobb samt följer statens lagar. Man måste ha kontroll och omorganisera 

kommunikationen samt informationsflödet mellan individ, företag samt myndighet.  

Man bör dock ha i åtanke att kontroll inte alltid hjälper, ibland händer det att man kontrollerar 

fusket innan det har begåtts och om man väntar till senare kan det vara försent, då brottet kan 

ha inträffat däremellan. Därför kan det i många fall räcka med att myndigheterna kontaktar 

en, det i sig kan vara en förebyggande åtgärd. Detta kan leda till att när myndigheten tar 

kontakt och visar företaget att de har ögonen på sig, kan det få företaget att ta sig ur 

svårigheterna på laglig väg. En framgångsfaktor för myndigheterna skulle vara om de 

framstod mer som hjälpande och stödjande än avskräckande och krävande.  

När det gäller bevisning vid åtal av penninghäleri existerar det komplikationer, kan det vara så 

att man ställer för höga krav? Hindret ligger i kopplingen mellan förbrottet och 

penninghälerigärningen, men det är rimligt att kräva att man ska bevisa detta samband för att 

kunna påstå att ett brott är ett förbrott till penninghäleri. Fast hur kan man då underlätta 

bevisning av penninghäleri? Hantering av pengar är inte olagligt, så ska man verkligen ställa 

krav på att den misstänkte måste kunna bevisa att dennes pengar är legala?  

Om man ska förebygga penningtvätt samt ekonomiska brott måste samhället som en helhet 

vara överens, ta hänsyn till varandras situation samt arbeta mot samma mål. Som samhället 

ser ut idag är detta i stort sätt omöjligt. Allt som har inträffat samt händer ute i världen har 
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genom tiderna gjort människan till en allt mer egocentrisk samt materiell person som är mån 

om att skydda sig för att överleva. Att förstå orsakerna till varför man begår brottet är 

väsentligt då man måste ha kunskap om vad man arbetar emot, på det viset kan man ta fram 

effektiva motåtgärder som kontrollmyndigheterna samt individer accepterar samt tillämpar.  

 

7.2 Fortsatt forskning 

� Längre fram se om den nya lagen har fått någon effekt? 

� Har man fortsatt bygga på de befintliga insatserna (t.ex. skärpt penningtvättslagen 

ytterligare) eller/samt har man tillsatt ytterliggare insatser? 

� Om Sverige får en bättre kontroll över penningtvätt situationen? 
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Bilaga 1 
 

 

Ekonomisk brottslighet – Brottsförebyggande rådet 

”Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott. Till 

ekonomisk brottslighet räknas till exempel bokföringsbrott, olika typer av skattebrott, 

förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman och mutbrott.” 

 

 

Organiserad brottslighet i Sverige, RKP KUT Rapport 2005:2b. 
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Penningtvätt – Ekobrottsmyndigheterna 

 

”Med penningtvätt avses sådana åtgärder med avseende på egendom som har förvärvats 

genom brott, som kan medföra att denna egenskap hos egendomen fördöljs, att den brottslige 

får möjligheten att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen 

försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller 

brukande egendomen. Med penningtvätt avses även åtgärder men annan egendom, om 

åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning.” 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor - Finanspolisen: 

 

� Berätta lite om dig själv. 

� Vad innebär penningtvätt? 

� Hur tvättas pengar genom företag?  

� Vilka är de vanligaste branscherna som används för penningtvätt? 

� Är det svårt att hitta eller spåra svarta pengar som har investerats i företag? 

� Vilka är era insatser samt samarbetspartner i förebyggandet av penningtvätt? 

� Hur har det gått med den förbättrade lagen? Konsekvenser? 

� Har lagen kunnat förebygga penningtvätt i företag? 

� Har ni noterat några förbättringar etc.? 

� Rättsfall – domar? 

 

 

 

 

 



 63 

Intervjufrågor – Ernst & Young 

 

� Berätta lite om dig själv? 

� På vilket sätt hjälper ni företag att skydda sig mot penningtvätt? 

� Hur arbetar FIDS? 

� Hur anser Ni att man kan förebygga penningtvätt i företag? 

� Vilka ytterliggare insatser behövs det?  

� Har ni någon övrig information som ni vill tillägga? 
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Bilaga 3 
 

Tabell 170 
Hela landet 
Anmälda brott, uppklarade brott, totalt och efter brottstyp, typ av beslut samt procentandelen åtalsbeslut, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse av antalet anmälda brott efter 
brottstyp, år 2004 
Anm. Ett brott kan generera flera beslut då flera personer misstänks för samma brott. Redovisningen sker efter en huvudbeslutsprincip med rangordningen åtalsbeslut, strafföreläggande, åtalsunderlåtelse samt 
övriga beslut.  

Brottstyp 
Anmälda 
brott år 
2004 

Uppklarade brott år 2004 
 
 

      Totalt 

  
Uppklarade 
brott då 
misstänkt 
person inte 
finns 

  
  
  
  

  
Uppklarade 
brott då 
misstänkt 
person 
finns 

  
  
  
  
  

       Totalt   Typ av beslut 
  
    Totalt 

Därav person 
uppklarade 
beslut 

  
  
    Övrigt 

Uppklaringsprocent (Antal 
uppklarade brott år 2004, 
anmälda år 2004 eller tidigare, i 
procent av anmälda brott år 
2004) 

     Övrigt  Summa 
(siffror inom parentes 
avser paragrafnummer)    

  Åtals- 
  beslut 

   

  Brott   
  kan ej 
  styrkas 

Gär-
ningen 
ej brott 

  
Misstänkt 
  yngre än  
  15 år  

Straff 
före- 
läggande 

  Åtals- 
 under- 
 låtelse  

Person- 
uppkl. - 
procent 

Teknisk 
uppkl. - 
procent 

Uppklarings 
procent 
  

   

SAMTLIGA BROTT 1 248 743  375 356  124 158  32 273  9 296  15 291  67 298  251 198  200 435  152 421  33 023  14 991  50 763  16  14  30  

Brott mot brottsbalken 1 091 240  248 432  113 746  28 445  7 306  14 586  63 409  134 686  100 669  79 949  14 189  6 531  34 017  9  14  23  
Brott mot 
skattebrottslagen m.m. 3 006  2 613  43  13  2  -  28  2 570  1 954  1 722  223  9  616  65  22  87  
Brott mot 
skattebrottslagen (2-10) 2 848  2 507  36  10  1  -  25  2 471  1 904  1 682  214  8  567  67  21  88  

Skattebrott (2), 
skatteförseelse (3), grovt 
skattebrott avseende 
mervärdesskattelagen (4) 849  935  15  6  -  -  9  920  730  701  28  1  190  86  24  110  

Skattebrott (2), 
skatteförseelse (3), grovt 
skattebrott avseende 
övrig skattelagstiftning (4) 1 108  851  19  3  1  -  15  832  620  575  44  1  212  56  21  77  

Vårdslös skatteuppgift 
(5) 44  71  -  -  -  -  -  71  51  10  40  1  20  116  45  161  
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Skatteavdragsbrott (6) 5  4  -  -  -  -  -  4  1  1  -  -  3  20  60  80  
Skatteredovisningsbrott 

(7), vårdslös 
skatteredovisning (8) 121  90  1  1  -  -  -  89  62  36  26  -  27  51  23  74  

Försvårande av 
skattekontroll (10) 721  556  1  -  -  -  1  555  440  359  76  5  115  61  16  77  
Lagen om näringsförbud 
(överträdelse) 29  24  1  1  -  -  -  23  15  15  -  -  8  52  31  83  

Aktiebolagslagen 109  77  5  1  1  -  3  72  32  22  9  1  40  29  41  71  

Insiderstrafflagen (2-7) 19  5  1  1  -  -  -  4  3  3  -  -  1  16  11  26  
Insiderstrafflagen: 
otillbörlig kurspåverkan 
(9) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Lag om straff för 
finansiering av särskilt 
allvarlig brottslighet i 
vissa fall, m.m. 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Brott mot övriga 
specialstraffrättsliga 
författningar 30 732  20 485  3 194  839  502  479  1 374  17 291  13 963  10 947  2 268  748  3 328  45  21  67  

Smugglingslagen (3-13)2 1 993  952  12  5  1  1  5  940  807  659  130  18  133  40  7  48  
Smugglingsbrott och 

olovlig in- och utförsel (ej 
narkotika) (3-5, 7) 882  399  5  3  -  -  2  394  342  289  46  7  52  39  6  45  

Narkotikasmuggling och 
olovlig in- och utförsel av 
narkotika (6, 7) 874  469  5  1  1  -  3  464  405  331  64  10  59  46  7  54  

Tullbrott och vårdslös 
tullredovisning (8-11) 180  42  -  -  -  -  -  42  34  15  18  1  8  19  4  23  

Olovlig befattning med 
smuggelgods (12-13) 57  42  2  1  -  1  -  40  26  24  2  -  14  46  28  74  
Lagen om kontroll av 
narkotika (13) 93  28  16  5  8  -  3  12  5  3  1  1  7  5  25  30  
Alkohollagen (10 kap. 1-7 
§§) 3 616  1 723  280  95  34  10  141  1 443  1 268  977  260  31  175  35  13  48  
 

1Med ÅU avses åtalsunderlåtelse och med SF avses strafföreläggande. 
2Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person. 
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Bilaga 4 
 

 

Tabell 170 
Hela landet 
Anmälda brott, uppklarade brott, totalt och efter brottstyp, typ av beslut samt procentandelen åtalsbeslut, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse av antalet anmälda brott  
efter brottstyp, år 2005 
Anm. Ett brott kan generera flera beslut då flera personer misstänks för samma brott. Redovisningen sker efter en huvudbeslutsprincip med rangordningen åtalsbeslut, strafföreläggande, åtalsunderlåtelse samt övriga 
beslut.  

Brottstyp 
Anmälda 
brott år 
2005 

Uppklarade brott år  2005 
  
  

  Totalt 

Uppklarade 
brott då 
misstänkt 
person inte 
finns 

 
  
  
  

  
Uppklara
de brott 
då 
misstänk
t person 
finns 

 
  
  
  

       Totalt   Typ av beslut       Totalt 

Därav 
person 
uppklara
de beslut 

  
  
  

  
Övrigt 

Uppklaringsprocent (Antal  
uppklarade brott år 2005,  
anmälda år 2005 eller tidigare, i 
procent av anmälda brott år 
2005) 

     Summa 
(siffror inom parentes 
avser 
paragrafnummer)      

  Åtals- 
  beslut 

    

Brott  
kan ej 
styrkas 

Gär- 
ningen 
ej brott 

  
Misstänkt
yngre än  
  15 år 

  
Övrigt    

Straff-
före- 
läggande 

Åtals- 
under- 
låtelse  

Person 
Uppkl-  
procent 

Teknisk 
uppkl. -
procent 

Uppkla
rings 
procen
t 
  

 

SAMTLIGA BROTT 1 241 843  392 032  135 865  26 285  9 852  14 420  85 308  256 167  200 689  152 456  33 635  14 598  55 478  16  15  32  
Brott mot 
brottsbalken 1 079 108  260 042  124 377  23 036  7 983  13 768  79 590  135 665  99 758  79 697  13 716  6 345  35 907  9  15  24  
Brott mot 
skattebrottslagen 
m.m. 3 107  2 563  48  6  3  -  39  2 515  1 681  1 493  161  27  834  54  28  82  
Brott mot 
skattebrottslagen (2-
10) 2 963  2 467  44  5  2  -  37  2 423  1 639  1 455  157  27  784  55  28  83  

Grovt skattebrott2 26  5  -  -  -  -  -  5  5  5  -  -  -  19  -  19  

Skattebrott (2), 893  830  9  1  1  -  7  821  579  559  18  2  242  65  28  93  
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skatteförseelse (3), 
grovt skattebrott 
avseende mervärdes-
skattelagen (4) 

Skattebrott (2), 
skatteförseelse (3), 
grovt skattebrott 
avseende övrig 
skattelagstiftning (4) 1 167  802  24  3  1  -  20  778  513  480  29  4  265  44  25  69  

Vårdslös 
skatteuppgift (5) 16  33  -  -  -  -  -  33  23  15  8  -  10  144  63  206  

Skatteavdragsbrott 
(6) 6  4  2  -  -  -  2  2  -  -  -  -  2  -  67  67  

Skatteredovisningsb
rott (7), vårdslös 
skatteredovisning (8) 63  127  5  -  -  -  5  122  52  36  9  7  70  83  119  202  

Försvårande av 
skattekontroll (10) 792  666  4  1  -  -  3  662  467  360  93  14  195  59  25  84  
Lagen om 
näringsförbud 
(överträdelse) 32  12  -  -  -  -  -  12  8  8  -  -  4  25  13  38  

Aktiebolagslagen 94  76  3  1  -  -  2  73  30  26  4  -  43  32  49  81  
Insiderstrafflagen (2-
7) 16  6  -  -  -  -  -  6  4  4  -  -  2  25  13  38  
Insiderstrafflagen: 
otillbörlig 
kurspåverkan (9) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 Lag om straff för 
finansiering av särskilt 
allvarlig brottslighet i 
vissa fall, m.m. 2  2  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  1  -  100  100  
Brott mot övriga 
specialstraffrättsliga 
författningar 30 869  23 031  4 658  881  532  382  2 863  18 373  14 667  11 549  2 300  818  3 706  48  27  75  
Smugglingslagen (3-
13)3 1 704  993  13  1  -  1  11  980  844  727  106  11  136  50  9  58  

Smugglingsbrott och 
olovlig in- och utförsel 
(ej narkotika) (3-5, 7) 850  475  9  1  -  -  8  466  408  345  56  7  58  48  8  56  

Narkotikasmuggling 
och olovlig in- och 
utförsel av narkotika 
(6, 7) 755  449  -  -  -  -  -  449  394  355  35  4  55  52  7  59  

Tullbrott och 
vårdslös 
tullredovisning (8-11) 

45  21  -  -  -  -  -  21  17  8  9  -  4  38  9  47  
Olovlig befattning 

med smuggelgods 
(12-13) 54  48  4  -  -  1  3  44  25  19  6  -  19  46  43  89  
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Lagen om kontroll av 
narkotika (13) 74  30  19  4  10  1  4  11  7  5  1  1  4  9  31  41  
Alkohollagen (10 kap. 
1-7 §§) 5 204  2 911  294  88  17  6  183  2 617  2 453  2 167  259  27  164  47  9  56  
1Statistiken över anmälda fullbordade mord och dråp är högre än det faktiska antalet mord och dråp. 
2Brottsrubriceringen införs successivt under år 2005, vilket medför ofullständiga uppgifter i statistiken för detta år. 
3Statistiken över brott mot smugglingslagen avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person. 
4Brott mot Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster ingår från och med den första april 2005 i BrB 6 kap. men redovisas under hela året 2005 på den förstnämnda lagen i den preliminära statistiken. 
5Fyra anmälningar avseende våldtäkt svarar för 299 brott. 
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Bilaga 5 
 

Finanspolisen årsrapport 2005 

 

 

 

 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec* År 2004 Totalt
Penningtvätt 638 1129 913 190 363 460 345 997 1752 1179 852 393 8979 ,
inhemska rapp 638 1129 913 190 363 460 345 997 1752 1179 852 393 9 211
"eget initiativ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utländsk förfrågan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penningförfalskning 16 30 27 47 42 42 25 30 36 22 0 28 345
KUR-ärenden 23 29 32 29 33 23 24 16 25 0 17 0 251
Supportärenden 32 41 36 30 19 37 27 25 3 33 38 39 360

Totalt: 709 1229 1008 296 457 562 421 1068 1816 1234 907 460 10 167

Under året inkomna ärenden

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec* Totalt
Penningtvättsanmälningar 117 237 154 59 87 201 102 293 282 262 199 0 1 993
Penningförfalskning 8 22 21 6 34 37 19 11 4 7 140 30 339
KUR-Ärenden 23 2 9 7 6 21 4 5 7 5 0 0 89
Genomförda supportärenden 32 41 36 30 19 37 27 25 3 33 38 0 321

Totalt: 180 302 220 102 146 296 152 334 296 307 377 30 2 742

Ärendehandläggning
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Bilaga 6 
 

Rättsfall  

 

Fall 1. Stockholms tingsrätt, 2001-05-31 

”I juni 1999 erhöll Finanspolisen en anmälan om misstänkt penningtvätt från en bank. Av 

anmälan framgick att ett aktiebolag tog ut onormalt stora belopp i kontanter. Under maj och 

juni 1999 hade man vid ett antal tillfällen gjort uttag på sammanlagt 1,9 miljoner från bolagets 

konto. Under utredningen framkom att det under perioden januari - augusti samma år tagits ut 

totalt 9,9 miljoner av företrädaren för bolaget. 

Bolaget, som var verksamt inom bygg- och entreprenörsbranschen, hade mottagit betalningar 

från ett antal olika bolag. Vid kontakt med skattemyndigheten visade det sig att bolaget inte 

redovisat någon omsättning för verksamhetsåret 1999. Mot bakgrund av inhämtad 

information överlämnades en operativ rapport till åklagare med misstanke om svart 

verksamhet alternativt utställande av osanna fakturor. 

Åtalet omfattade förutom skattebrott upprättande samt överlåtelse av osanna fakturor i stor 

omfattning, för totalt ca 20 miljoner. I syfte att dölja uppkomna vinster dömdes en av 

bolagens företrädare till penninghäleri. Han hade mot ersättning mottagit pengar från ett annat 

bolag och sedan återbetalat dessa till företrädaren för samma bolag. 

Förbrottet till penninghäleriet var upprättande av osanna fakturor och tingsrätten ansåg att den 

som dömdes till penninghäleri bort inse att pengarna härrört från brottsligt förvärv eller i vart 

fall att han hade berikat sig genom brottslig gärning. Vederbörande dömdes för penninghäleri 

samt bokföringsbrott till 1 år och 6 månaders fängelse. Det kan här noteras att det är den 

andra domen avseende penninghäleri sedan lagens tillkomst. 

Totalt dömdes 10 personer för bokföringsbrott, grovt skattebrott samt försvårande av 

skattekontroll eller medhjälp därtill vid Stockholms tingsrätt den 31 maj 2001. Den 

sammantagna påföljden uppgick till 21 års fängelse.”61 

 

 

 

                                                
61 Finanspolisens Årsrapport 2001 
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Fall 2. Stockholms tingsrätt, 2002 

”I ett ärende avseende svart arbetskraft och osanna fakturor i byggbranschen i 

Stockholmsområdet, dömdes tolv personer och en advokat av Stockholms tingsrätt till grovt 

skattebrott och grovt bokföringsbrott samt medhjälp därtill, till fängelse i som högst 4 år och 

minst 1 år. Utredningen inleddes med att Finanspolisen fick anmälningar om misstänkt 

penningtvätt om stora kontantuttag från bland annat advokatens klientmedelskonto. Vid 

utredningen framkom att två byggbolag hade stora beställningar samt utförde omfattande 

arbeten. I bolagen fanns både personer som arbetade helt svart samt personer som delvis hade 

svart lön. För att täcka upp den svarta ersättningen anlitade man en rad underentreprenörer. 

Dessa ställde dock inte upp med någon arbetskraft utan istället tillhandahöll man osanna 

fakturor. Genom att bokföra underentreprenörsfakturorna slapp byggbolagen att betala skatter 

samt avgifter för de personer som utförde arbetet. Dessutom kunde byggbolagen göra avdrag 

för ingående moms med 25 % på fakturabeloppen. 

Beträffande betalningsströmmarna kunde man se olika tillvägagångssätt där advokaten 

användes som en mellanhand. Det vanligaste var att de två byggbolagen betalade fakturorna 

och överförde pengarna till underentreprenörernas bankkonton. Dessa återförde pengarna till 

byggbolagen mot provision för att ha skrivit fakturorna. Pengarna gick dock först till 

advokatens klientmedelskonto där man i nära anslutning till insättningarna tog ut pengarna i 

kontanter. Kontanterna kunde sedan användas för att betala svarta löner och för egna uttag till 

byggbolagens företrädare. I en del fall överfördes aldrig pengar till underentreprenörernas 

bankkonton utan istället tvättade man pengarna på följande sätt: 

Byggbolagets kunder betalade in pengar på bolagets konto. Från kontot tog man ut pengar och 

köpte postväxlar. Dessa löstes in och pengarna sattes in på bolagets konto i en annan bank. 

Därefter överfördes pengarna till advokatens klientmedelskonto varefter dessa togs ut i 

kontanter. Slutligen fanns det exempel på att byggbolagens kunder betalade till ett 

factoringbolag som därefter utfärdade checkar på motsvarande belopp. Checkarna 

överlämnades till advokaten som satte in pengarna på klientmedelskontot och i nära 

anslutning tog ut dessa i kontanter. Utredningen visar att företrädarna för byggbolagen är 

medvetna om risken för att transaktionerna skall anmälas som misstänkt penningtvätt. För att 

undvika upptäckt använder man sig av flera olika beprövade metoder såsom: 

 

� Att transferera pengarna i flera led 

� Att använda sig av advokaters klientmedelskonto 
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� Att använda sig av factoringbolag 

� Att uttag görs genom postväxlar, checkar eller kontantuttag”62 

 

Fall 3. Nyköpings tingsrätt 2002-01-11, mål nr B 1471-00 och B 1118-01 

”En person som hade näringsförbud och var dömd för grova bedrägerier anmäldes för 

penningtvätt redan under 1999. Med hjälp av en generalfullmakt agerade han som företrädare 

i ett aktiebolag. Anledningen till penningtvättsanmälan var att han genomförde stora uttag 

från bolagets konto via inlösen av checkar. Finanspolisen kunde konstatera att bolaget fått in 

stora summor pengar via ett factoringbolag samtidigt som bolaget inte inkommit med 

skattedeklarationer avseende moms och arbetsgivaravgifter. Bolaget hade tillhandahållit svart 

arbetskraft inom byggbranschen och uteslutande fakturerat arbetstimmar. Under ca 15 

månader utfärdade bolaget 309 fakturor motsvarande 12 miljoner kr och av dessa fakturor var 

293 belånade hos factoringbolaget. 

Samtidigt som utredningen mot det första aktiebolaget hade startat inkom en 

penningtvättsanmälan under sommaren år 2000 på ett annat aktiebolag. Beröringspunkterna 

var många såväl vad gällde vilka som hade verkat i bolagen som vad gällde verksamheten. Av 

penningtvättsanmälan framgick att företrädarna för bolaget löste in checkar samt postväxlar 

från factoringbolaget. I samband med att dessa sattes in på bolagets konto beställde 

företrädarna kontanter för direktuttag från kontot påföljande dag. Antalet fakturor uppgick till 

136 motsvarande ca 3,5 miljoner kr. Mannen med näringsförbud förekom som bolagets 

referent på 100 av dessa fakturor. 

Av tingsrättens dom framgår att ytterligare personer samt bolag var aktuella. Undanhållna 

skatter samt avgifter uppgick totalt till ca 18 miljoner kr. Beträffande mannen med 

näringsförbud konstaterade tingsrätten att han hade agerat som faktisk företrädare i 

aktiebolagen genom att han skötte faktureringen, undertecknade handlingar och checkar, 

gjorde uttag på postgirot, löste in växlar, satte in medel på sitt eget postgirokonto, stod som 

referens på fakturorna och kontaktperson i förhållande till personal samt kunder. Han dömdes 

till grovt skatte- och bokföringsbrott till fängelse i 2 år och 6 månader. En person som under 

viss tid var ägare till aktierna i bolaget och även var styrelseledamot dömdes för samma brott 

och fick samma påföljd. Domen överklagades men hovrätten fastställde tingsrättens dom.”63 

                                                
62 Finanspolisens Årsrapport 2002 
63 Ibid 
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Fall 4. Falu tingsrätt 2002-01-11, mål nr B 2593-01 (Svea hovrätt mål nr B 1051-02) 

”I maj 2001 anmäldes en person för misstänkt penningtvätt då han mottagit stora belopp från 

bl.a. ett factoringbolag. Därifrån hade sedan utbetalningar gjorts i mindre poster till olika 

personer. Finanspolisen konstaterade att även mannens mor hade mottagit stora belopp från 

factoringbolaget. Informationen överlämnades till ekoroteln i Falun och en förundersökning 

inleddes i oktober 2001. 

Vid förundersökningen framkom att mannen under år 2001 hade sysslat med uthyrning av 

svart arbetskraft från Dalarna till byggarbetsplatser i Stockholmsregionen. Kunderna blev 

fakturerade av två aktiebolag som sedan sålde fakturorna till factoringbolaget. Det första 

aktiebolaget bedrev verksamhet under mars – augusti 2001 med minst 1 miljoner kr i 

undanhållen moms och sociala avgifter. I det andra aktiebolaget bedrevs verksamhet under 

juni – november 2001 med minst 1,7 miljoner kr undanhållen moms och sociala avgifter. 

Någon bokföring upprättades aldrig i aktiebolagen. 

Mannen dömdes till grovt skatte- och bokföringsbrott till fängelse i 2 år och 6 månader. 

Det kan noteras att mannen aldrig satt i styrelsen för aktiebolagen men ansågs som faktisk 

företrädare för bolagen. En kompanjon till mannen ansågs också som faktisk företrädare 

avseende det första aktiebolaget. Han dömdes till skatte- och bokföringsbrott till fängelse i 1 

år. En tredje person som var styrelseledamot i det ena aktiebolaget (målvakt) dömdes också 

för skatte- och bokföringsbrott till skyddstillsyn. 

En orsak till den relativa stränga påföljden för huvudmannen var att han fortsatte 

verksamheten i ett nytt aktiebolag. Förutom fängelse fick han näringsförbud i 6 år. De övriga 

två fick näringsförbud i 4 år. Domen har överklagats till Svea hovrätt som ännu inte har tagit 

upp målet.”64 

 

Fall 5. Stockholms tingsrätt, 2002-04-15, mål nr B 110-02 

”I september 2001 inkom en penningtvättsanmälan till Finanspolisen avseende Centrima AB. 

Inbetalningarna kom huvudsakligen från företag inom städ-, bygg- och måleribranschen. I 

nära anslutning till inbetalningarna togs pengarna ut i kontanter. Under perioden juni till 

december 2001 hämtades 7,4 miljoner kr ut från kontot vid 129 olika tillfällen. 

På samma sätt som i Centrima AB gjordes insättningar samt uttag i Jimix AB. Under perioden 

oktober 2001 – januari 2002 hämtades 3,8 miljoner kr ut från kontot vid 70 olika tillfällen. 

                                                
64 Finanspolisens Årsrapport 2002 
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Åklagaren gjorde gällande att Centrima och Jimix haft som enda verksamhet att tillhandahålla 

osanna fakturor till företag med riktig verksamhet. Företagarna beställde osanna fakturor samt 

betalade till de två bolagens konton. När pengarna hade kommit in på kontona togs de 

omedelbart ut och efter avdrag på 15 % betalades pengarna tillbaka. I stor utsträckning biföll 

tingsrätten åklagarens talan och dömde samtliga åtalade personer till skatte- och 

bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll. 

En man, född 1977, dömdes till 3 års fängelse såsom företrädare i både Centrima och Jimix. 

Mannen satt aldrig i styrelsen men ansågs vara faktisk företrädare för bolagen genom att han 

framförallt hade haft ett bestämt inflytande över bolagens penningströmmar. Förutom att han 

dömdes till fängelsestraff fick han näringsförbud i 5 år samt att till staten återge vinningen av 

brotten, dvs. 15 % av det sammanlagda beloppet av de osanna fakturorna. 

Två personer, födda 1976 och 1979, som hjälpte till att hämta ut pengarna ansågs ha främjat 

brotten och dömdes till 1,5 år (ändrades i hovrätten till 1 år) respektive 10 månaders fängelse. 

Den månadsersättning som de erhöll för arbetet, 15 000 kr x 7 respektive 10 000 kr x 3, skall 

de återbetala till staten. Av de företagare som hade köpt de osanna fakturorna var det fem som 

erkände skattebrott. De dömdes till villkorlig dom samt dagsböter. De uppgav alla att de hade 

behov av osanna fakturor för att antingen få ned vinsten i företaget, få ut kontanter för att 

betala utförda arbeten svart, för att klara en fyllnadsbetalning till skatten eller som i ett fall 

kunna köpa en lägenhet till sin son. Därutöver dömdes en företagare, som förnekade brott, till 

fängelse i 1,5 år avseende grovt skattebrott, bokföringsbrott och grovt försvårande av 

skattekontroll.”65 

 

Fall 6. Nacka tingsrätt 2002-06-12, mål nr B 1396-01 

”Ärendet började med en penningtvättsanmälan avseende en kvinna som vid fyra tillfällen 

under mars 2001 kom in med postväxlar och växlade till sig nästan 800 000 kr i USD. 

Därefter kom det även in penningtvättsanmälningar från två banker avseende stora 

insättningar där pengarna antingen togs ut i kontanter eller överfördes via en privatperson till 

utlandet. 

Det visade sig att kvinnan var ensam styrelseledamot och firmatecknare i ett städbolag med 

omfattande verksamhet. Kunderna var byggbolag, en kursgård, butiker och ett hotell. Av 

bolagets kontoutdrag framgick att intäkterna uppgick till drygt 10 miljoner kr under tiden 

                                                
65 Finanspolisens Årsrapport 2002 
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augusti 2000 – februari 2001. Trots omsättningen redovisade bolaget antingen 0 kr i 

momsdeklarationerna alternativt underlät att lämna momsdeklarationer. Sammanlagt hade 

bolaget undandragit ca 1,8 miljoner kr i skatt genom att inte redovisa momsen. Därutöver 

kunde utredningen konstatera att man inte upprättat någon löpande bokföring. 

Kvinnan åtalades för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av 

skattekontroll såsom ensam ansvarig för verksamheten i bolaget. Tingsrätten gick på 

åklagarens linje och dömde henne till fängelse i 1 år och 6 månader samt näringsförbud under 

5 år. Det kan noteras att kvinnan under den aktuella tiden erhöll både bostadsbidrag och 

underhållsstöd från Försäkringskassan. Domen överklagades till hovrätten som fastställde 

tingsrättens dom.”66 

 

Fall 7. Sollentuna tingsrätt 2002-07-01, mål nr B 1111-02 

”En enskild klottersaneringsfirma anmäldes av en bank för misstänkt penningtvätt då mannen 

bakom firman oftast omgående tog ut insatta belopp i kontanter på olika bankkontor. Firmans 

omsättning under år 2000 uppgick till ca 1 miljoner kr. Transaktionsmönster var att kunderna 

betalade till firmans bankgirokonto varefter pengarna överfördes till mannens privata 

bankkonto och därefter skedde kontantuttagen. Beträffande år 2001 konstaterades att mannens 

konto uppvisade fortsatta insättningar via firmans bankgiro. Skattemässigt hade mannen inte 

deklarerat någon näringsverksamhet sedan 1995. 

Mannen åtalades för grovt skattebrott på grund av oredovisade intäkter för åren 2000 och 

2001 på drygt 1,8 miljoner kr, skatteeffekten avseende moms uppgick till 450 000 kr. Vidare 

åtalades mannen för grovt bokföringsbrott för att han under samma tid inte haft någon 

bokföring. Slutligen åtalades han för bedrägeri då han under år 2000 erhållit socialbidrag med 

drygt 90 000 kr. 

Tingsrätten dömde mannen för skatte- och bokföringsbrott men inte för grovt brott. Påföljden 

blev skyddstillsyn med att han skulle underkasta sig drogavvänjande behandling. Mannen fick 

även näringsförbud i 3 år. Tingsrätten beaktade mannens uppgifter om att han i sin av 

drogmissbruk präglade tillvaro utnyttjas av andra personer att ställa sitt namn samt företag till 

deras förfogande. Tingsrätten ogillade åtalet för bedrägeri eftersom verksamheten i firman 

inte gett mannen några medel till sin försörjning.”67 

                                                
66 Finanspolisens Årsrapport 2002 
67 Finanspolisens Årsrapport 2002 
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Fall 8. Göteborgs tingsrätt 2002-08-15, mål nr B 20038-97 och mål nr B 2438-02 

”Huvudmannen i ärendet bedrev genom tre av sina bolag entreprenadarbeten inom 

rörbranschen åt bl.a. stora läkemedelsbolag och kärnkraftverk. Bolagen fakturerade sina 

kunder på ett korrekt sätt och bokförde även dessa affärshändelser på riktigt sätt. Problemet 

var att arbetena utfördes med hjälp av svart arbetskraft. För att täcka upp ersättningen till den 

svarta arbetskraften använde sig huvudmannen av påstådda underentreprenörer till de tre 

bolagen. Det brottsliga tillvägagångssättet var i likhet med andra härvor av svart arbetskraft 

att fakturorna från underentreprenören var osanna, dvs. en faktura som inte återspeglar någon 

reell affärstransaktion. Huvudmannen bokförde fakturorna i de tre bolagen och betalade dessa 

med användande av normala betalningsrutiner. Företrädarna för underentreprenörsbolagen 

återbetalade sedan mot en ersättning pengarna i kontanter till huvudmannen. Kontanterna 

kunde sedan användas till att avlöna den svarta arbetskraften samt till en förtäckt vinst åt 

huvudmannen. De tre bolagen utbetalade under åren 1999 – 2002 minst 56 miljoner till 

underentreprenörsbolagen. Förutom att bolagen tillgodogjordes avdrag med beloppet drog 

man av ingående moms med drygt 11 miljoner kr. Inget av underentreprenörsbolagen 

deklarerade för utgående moms. Inte heller innehöll dessa källskatter eller sociala avgifter 

motsvarande de löner som ryms inom de 56 miljonerna kr. 

De pengar som utbetalades från de tre bolagen till underentreprenörsbolagens bankkonton 

eller postgirokonton togs i mycket stor utsträckning ut i postväxlar samt kontanter. I stort sett 

dagligen besökte företrädarna för underentreprenörerna flera olika bankkontor för att se till att 

man i slutändan fick ut över 50 miljoner kr i kontanter. I samband med denna hantering fick 

Finanspolisen in två penningtvättsanmälningar under juni och juli 2001 avseende ett av 

underentreprenörsbolagen. En bank bestämde sig för att avsluta kontot för bolaget på grund 

av den stora kontanthanteringen. 

I augusti 2002 dömdes huvudmannen av Göteborgs tingsrätt till 6 års fängelse för grovt 

skattebrott, grovt bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll. Fem personer som 

företrätt samt delvis styrt verksamheten i underentreprenörsbolagen dömdes för att medverkat 

i huvudmannens brottslighet till fängelse i totalt 11,5 års fängelse. 

Domen överklagades till hovrätten som huvudsakligen fastställde tingsrättens dom. Hovrätten 

beslutade om 10 års näringsförbud för huvudmannen istället för 8 år. Därutöver fick en av 

medgärningsmännen en straffskärpning med 6 månaders fängelse.”68 

                                                
68 Finanspolisens Årsrapport 2002 
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Fall 9. Stockholms tingsrätt 2002-11-01, mål nr B 824-01 (Svea hovrätt mål nr B 10414-

02) 

”Redan i slutet av 1998 blev företrädarna för ett städbolag anmälda av en bank för misstänkt 

penningtvätt. Skälen till misstanken var att styrelseledamoten inte kunde uppge vem som ägde 

företaget och inte heller vad pengarna som han hanterade skulle användas till. Vid sidan om 

styrelseledamoten fanns det en person som hade generalfullmakt. 

Under 1999 återkom banken med en penningtvättsanmälan mot ett annat bolag med samma 

förhållande, dvs. styrelseledamoten saknade vetskap om bolaget och den tidigare mannen med 

generalfullmakten agerade även här med hjälp av fullmakt. 

Under 2000 kom två penningtvättsanmälningar från posten avseende stora kontantuttag från 

de två bolagens konton. Därutöver anmälde posten ett tredje bolag med samma inblandade 

personer för stora kontantuttag. Det konstaterades att bolagen var inblandade i förmedling av 

svart arbetskraft inom städbranschen och en rapport upprättades avseende misstanke om 

skatte- och bokföringsbrott. 

Åklagaren valde att inte åtala de formella företrädarna, dvs. målvakterna som var 

styrelseledamöter. Däremot åtalades mannen med fullmakterna och ytterligare en person för 

grovt bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll (grovt brott). De ansågs båda som 

faktisk företrädare för de tre bolagen. Den andra personen hade varit så engagerad i 

verksamheten bl.a. genom att ge direktiv till målvakterna om när och var pengar skulle tas ut. 

Styrelseledamöterna hördes som vittnen vilka bekräftade att de hade ställt sina namn till 

förfogande och därutöver fungerat som bank- och postbud. Tingsrätten konstaterade att något 

räkenskapsmaterial för bolagen inte fanns bevarat. Vidare att de inbetalningar som influtit på 

bolagens konton så gott som omedelbart förvandlats till reda pengar. Tingsrätten ansåg att: 

”Ett sådant förfarande visar bortom rimlig tvivel att verksamheten i bolagen varit oseriös och 

syftat till att undandraga staten skatter samt avgifter.”69 

Mannen med fullmakterna och den andra personen dömdes för de åtalade brotten till fängelse 

i 2 år och 6 månader respektive 2 år. Det bör i sammanhanget noteras att männen dömdes för 

bokföringsbrott i ytterligare fyra bolag. Domen har överklagats till hovrätten.” 

 

 

 

                                                
69 Ibid 
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Fall 10. Stockholms tingsrätt 2003-08-01, mål nr B 3166-03 

”Under ledning av Rikskriminalen bildade polisen i början av 2003 en aktionsgrupp för 

bekämpning av organiserad blandbrottslighet. Man intresserade sig bl.a. för en grupp av 

personer som var kända i såväl Sverige som Finland för vålds- och narkotikabrott men för 

ekobrott. 

Arbetet i Sverige ledde fram till en förundersökning avseende grova skattebrott. Det hela 

började med att man i samband med husrannsakan i en helt annan utredning hittade 

bolagshandlingar på ett bolag vid namn Jigotex Byggnads AB. Bolaget hade anmälts för 

misstänkt penningtvätt den 3 januari 2003. Anledningen till anmälan var att man från bolagets 

konto hade hämtat ut 3,4 miljoner kr i kontanter under mindre en månad (perioden 28 

november – 20 december). Det kan noteras att det fanns ytterligare bolag som på ett eller 

annat sätt kontrollerades av samma personer. Bolagen var sedan tidigare anmälda för 

penningtvätt och Finanspolisen hade upprättat operativa rapporter. Bolagen, som inte längre 

var verksamma, hade totalt omsatt 70 - 80 miljoner kr. 

I förundersökningen beslutades att strunta i det gamla bolaget och bara ta det färska bolaget 

Jigotex. Man inledde omfattande spaning mot personerna. Det konstaterades att inbetalda 

pengar till Jigotex postgirokonto togs kort efter insättningen ut i kontanter av en person med 

fullmakt. Han förde pengarna till en lokal i Hagsätra. 

Tillslag skedde den 23 april 2003. Utredningen kunde visa att Jigotex ställt ut osanna fakturor 

till ett antal bolag (personaluthyrning, byggföretag). De osanna fakturorna användes i de 

mottagande bolagen för att dölja kostnader för svart arbetskraft. Under perioden oktober 2002 

till mars 2003 hade 30-tal företag betalat in över 11 miljoner kr till Jigotex postgirokonto. 

Åtalet kom emellertid att begränsas till att omfatta tre av de inbetalande bolagen, motsvarande 

4 miljoner kr. 

Affärsidén för de bolag som betalade för de osanna fakturorna var att få ut medel för 

betalning av svarta löner utan att betala skatt samt avgifter. De osanna fakturorna bokfördes 

som kostnader för inhyrd personal. Momsdeklarationerna sågs utåt sett ut att vara okej. Dessa 

bolag hade förstås inte betalat arbetsgivaravgifter samt skatter för den svarta arbetskraften 

men därutöver kunde de tillgodoräkna sig ingående moms på de osanna fakturorna. 

Formella företrädare i Jigotex var två målvakter. Två andra personer betraktades som faktiska 

företrädare vilka hade organiserat fakturahanteringen mm. Ytterligare en person som inte 

hade någon formell roll i bolaget hade hjälpt till med återföringen av inbetalade belopp. 

Jigotex hade ingen bokföring, inget räkenskapsmaterial, det fanns bara kontoutdrag för 
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bolaget. Tingsrätten konstaterade efter en ingående bedömning de utrett att samtliga fakturor 

från Jigotex till de tre bolagen varit osanna. 

Den ena av de två formella företrädarna för Jigotex dömdes till 2 års fängelse för 

bokföringsbrott i Jigotex samt medhjälp till grovt skattebrott, medhjälp till grovt 

bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll. 

Den andra s.k. formella företrädaren blev frikänd trots att han uppehöll sig i lokalen i 

Hagsätra och att han hade tillgång till ett kassaskåp i lokalen där det förvarades kontanter som 

tagits ut från Jigotex konto (betespengar). Därutöver hittade man hans fingeravtryck på 

ändringsanmälan till PRV för Jigotex. Den som tog ut pengarna med hjälp av fullmakt 

dömdes för medhjälp till skatte- och bokföringsbrott till 10 månaders fängelse. En fjärde 

person som var behjälplig med att betala tillbaka pengar avseende ett bolag dömdes likaså för 

medhjälp till skatte- och bokföringsbrott till 6 månaders fängelse. 

De formella företrädarna för Jigotex (målvakterna) blev frikända av tingsrätten. De formella 

företrädarna (tre personer) för de betalande bolagen dömdes till grovt skattebrott, 

bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll till fängelse i mellan 6 månader och 1 år. 

Sammanfattningsvis kan det noteras att utredningen kring Jigotex innehöll de typiska dragen 

för ett bolag som ställer ut osanna fakturor: 

 

� stora kontantuttag i nära anslutning till insättningar 

� uttag av en person som inte är med styrelsen 

� styrelsen utgörs av målvakter utan ekonomiskt ansvar 

� avsaknad av leverantörsbetalningar samt bokföringsmaterial. 

 

Det kan slutligen noteras att arbetet i Finland mot samma grupp av personer resulterade i att 

man dels gjorde ett beslag på 12 kg narkotika och dels tog en hel del vapen i beslag. I de 

ärenden där förundersökning inletts till följd av en operativ rapport har 18 domar avkunnats 

under året, omfattande 56 personer som sammantaget dömts till 109 år och 2 månaders 

fängelse. I tolv fall har skyddstillsyn, villkorlig dom samt dagsböter utdömts. I en del fall har 

domarna överklagats och är föremål för prövning i högre instans. Domarna som avkunnats 

under året kan komma från förundersökningar som inletts före år 2002. Sedan 
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straffbestämmelsen om penninghäleri trädde i kraft den 1 juli 1998, har 20 personer dömts för 

detta brott.”70 

 

Fall 11. Stockholms Tingsrätt 2004-07-20 mål nr B 1228-0471 

”Målet handlade om användande av svart arbetskraft inom bygg- och transportbranschen, där 

företagen X, Y och Z har avlönat sin personal svart genom att utnyttja osanna fakturor 

upprättade av företagen A, B, C, D och E. Företagen A-E utförde aldrig några uppdrag, då de 

endast hade till uppgift att utfärda osanna fakturor i syfte att tvätta pengar, som förtjänats 

genom att undanhålla arbetsgivaravgifter samt löneskatter. Med hjälp av de osanna fakturorna 

kunde företagen X, Y och Z även tillgodoräkna sig mervärdeskatt på felaktiga grunder. 

Sammanlagt hade ca 12 500 000 SEK förtjänats genom undanhållande av avgifter och skatter, 

samt genom felaktigt tillgodoräknad mervärdeskatt. Mellan åren 2000-2003 inkom ett flertal 

rapporteringsskyldiga institut med penningtvättsanmälningar riktade mot de i målet 

inblandade företagen, deras företrädare och andra personer (målvakter) med anledning av 

omfattande transaktioner på deras konton, samt omfattande kontantuttag genom 

växlingskontor utförda av företrädarna och målvakter. 

Tingsrätten fann det styrkt att företagen X, Y och Z hade tagit in osanna fakturor i sina 

bokföringar från företagen A-E. Därmed var det styrkt att fara hade uppkommit för att 

företagen X, Y och Z felaktigt skulle tillräknas mervärdeskatt och att arbetsgivaravgifter 

skulle undandras det allmänna. Tingsrätten dömde de två företrädarna för företaget X för 

bokföringsbrott, grovt skattebrott samt för försvårande av skattekontroll till fängelse i fyra 

respektive tre år. Tingsrätten dömde företrädaren för företaget Y för bokföringsbrott, grovt 

skattebrott samt för försvårande av skattekontroll till fängelse i två år och sex månader. 

Tingsrätten dömde de två företrädarna för företaget Z för bokföringsbrott, grovt skattebrott 

samt för försvårande av skattekontroll till fängelse i tre år och sex månader respektive tre år. 

Tingsrätten dömde de fyra företrädarna för företagen A, B, C, D och E för bokföringsbrott, 

medhjälp till bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott och för medhjälp till försvårande 

av skattekontroll till fängelse i två år i tre fall och i ett fall till fängelse i ett år och sex 

månader. 

Tingsrätten ogillade åtalet avseende grovt försvårande av skattekontroll och grovt 

bokföringsbrott mot en person, som tidigare hade företrätt företaget Y, då det inte gick att 
                                                
70 Finanspolisens Årsrapport 2003 
71 Finanspolisens Årsrapport 2004 
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styrka att hon hade agerat uppsåtligt eller oaktsamt. Tingsrätten ogillade åtalet avseende 

medhjälp till grovt skattebrott mot en person som hade verkat inom företaget X då det inte 

gick att styrka att han hade agerat uppsåtligt.”72 

 

Fall 12. Malmö Tingsrätt 2004-11-11 mål nr B 4157-0373 

”Målet avsåg bl.a. grovt bokföringsbrott samt grovt försvårande av skattekontroll. Under 2001 

inkom två rapporteringsskyldiga institut med penningtvättsanmälningar riktade mot X med 

anledning av omfattande transaktioner på hans konto, samt då han hade utfört växlingar. Det 

visade sig att X under två års tid hade bedrivit omfattande näringsverksamhet i form av ett 

enmansföretag.  

Näringsverksamheten gick till en början ut på att X själv köpte in, programmerade och sålde 

s.k. smart cards/piratkort. Dessa smart cards/piratkort gjorde det möjligt att se på betal-TV 

kanaler, utan att behöva betala ordinarie abonnemangsavgifter. X annonserade produkterna 

genom sin hemsida på Internet. Efterhand så ökade efterfrågan betydligt, varvid X övergick 

till att köpa in färdig programmerade smart cards/piratkort, för vidareförsäljning genom sitt 

företag. Skatteverket beräknade att skatteskulden som härrörde från vinsten från 

näringsverksamheten uppgick till ca 3 600 000 SEK.  

Tingsrätten fann att X hade drivit näringsverksamhet i vinstsyfte och utbjudit varorna till 

försäljningen. Verksamheten hade en sådan omfattning att det var klart att den hade skett i 

förvärvssyfte och det var klart att det var X som drev den och att han var bokföringsskyldig 

för den. Tingsrätten fann att X hade åsidosatt bokföringsskyldigheten, varvid han dömdes till 

ansvar för grovt bokföringsbrott. Vidare fann Tingsrätten att då X fullständigt hade åsidosatt 

bokföringsskyldigheten hade han helt klart gett upphov till fara för att myndighets 

kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt allvarligt försvårats, varvid han 

också dömdes till ansvar för grovt försvårande av skattekontroll. Med hänsyn till att X var 19 

år gammal då den aktuella verksamheten påbörjades utdömde Tingsrätten påföljden till 

villkorlig dom samt samhällstjänst, vilket enligt Tingsrätten motsvarade en påföljd av 10 

månaders fängelse.”74 

 

 

                                                
72 Finanspolisens Årsrapport 2004 
73 Ibid 
74 Finanspolisens Årsrapport 2004 
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Fall 13. Stockholms Tingsrätt 2005-01-04 mål nr B 2044-04 

”Målet avsåg bl.a. grovt skattebrott och penninghäleri. X har uppsåtligen underlåtit att under 

tidsperioden april 2003 - juni 2004 underrätta Skatteverket om att bolagets momspliktiga 

omsättning överstigit en miljon kronor, trots att bolaget under aktuell tid haft en momspliktig 

omsättning på ca 57 000 000 kr. 

En anställd, Y, har i egenskap av befullmäktigat ombud för komplementären Z, ställt bolagets 

konto till förfogande för insättningar från X:s bolag. För pengarna har man sedan köpt bl.a. 

postväxlar och för dessa sedan köpt eurosedlar i syfte att föra ut sedlarna ur Sverige. Denna 

medverkan av Y har varit ägnad att dölja att X berikat sitt bolag genom skattebrott. 

De brott som avses med åtalet mot Y består i att otillbörligen medverka till att bortföra, 

överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom, om åtgärden är ägnad att dölja 

att annan har berikat sig genom brottslig gärning. Ett typfall där bestämmelsen är avsedd att 

tillämpas är där förbrottet är ett skattebrott. Y dömdes för penninghäleri med påföljden 

fängelse i två år och sex månader. X dömdes för grovt skattebrott och fick fyra års fängelse.”75 

 

Fall 14. Hovrätten för Västra Sverige 2005-08-29 

”Två personer drev flera bolag, de hade stora kunder, framför allt inom logistik. Bolagen hade 

ett fåtal anställda. En större mängd svarta löner betalades ut. De brott som utreddes var bl.a. 

grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll. Målet är uppdelat 

i två delar och en av huvudmännen är enligt hovrätten ”En gemensam nämnare i de två 

delarna”. I målet dömdes denna huvudman till 7 års fängelse. Ett flertal personer dömdes i 

ärendet och fick påföljden fängelse.”76 

 

Fall 15. Högsta domstolen B 2448-03, 2005-12-02 

”Den 45-årige mannen hade varit styrelseledamot i bolaget. Mannen hävdade att han mot 

ersättning var med och bildade bolaget åt en annan man. Under den tid som han var 

styrelseledamot togs det bland annat ut 1 138 000 kronor i kontanter. 45-årigen menade att 

han tagit ut pengar från bolagets postgirokonto men inte i så stor omfattning utan ett betydligt 

mindre belopp. Sammanlagt hade över 11 miljoner överförts till bolaget från olika företag. 

Åklagaren hävdade att det rörde sig om en omfattande penningtvätt. Domstolen gick på 

åklagarens linje och dömde mannen till penninghäleri och bokföringsbrott till fängelse 1,5 år.  

                                                
75 Finanspolisens Årsrapport 2005 
76 Ibid 
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Hovrätten sänkte straffet till ett års fängelse, en dom som överklagades till Högsta domstolen.  

I sitt överklagande anförde mannen att åklagaren inte hade preciserat vilket förbrott som de i 

gärningsbeskrivning aktuella penningmedlen skulle härröra från. Vidare hänvisade han till att 

ansvar för penninghäleri är uteslutet om det inte finns ett fullbordat förbrott. I första hand 

hävdade mannen därför att gärningspåståendet varit så oklart att det inte kunnat läggas till 

grund för fällande dom. I andra hand menade han att hovrätten i sin dom utvidgat det 

straffbara området vid penninghäleri i betydande utsträckning, varför vägledning för 

rättstillämpning var nödvändig. Riksåklagaren justerade gärningsbeskrivningen och bestred 

ändringen av hovrättsdomen.  

HD fastställer nu hovrättens domslut när det gäller att mannen ska dömas för penninghäleri, 

grovt brott. I övrigt meddelar HD inte prövningstillstånd i målet. 

HD konstaterar att hovrätten funnit alla sakförhållande som omfattas av 

gärningsbeskrivningen styrka och finner ingen anledning frångå den bedömningen. Med 

hänvisning till förarbeten och doktrin, kommer HD vidare fram till att vederlag för brottet 

osant intygande ska anses som ett brottsligt förvärv vid tillämpningen av bestämmelsen om 

penninghäleri. 

Två andra män har dömts för osanna intygande genom att utfärda osanna fakturor och 

betingat sig vederlag av dessa brott, och vederlag får därmed anses härröra från brottsliga 

förvärv. 45-årigen har vidarebefordrat pengarna efter de bådas hantering av vederlagen och 

därmed på ett otillbörligt sätt främjat deras möjligheter att tillgodogöra sig pengarna, finner 

HD. Därmed är hans handlande objektivt att bedöma som penninghäleri, konstaterar rätten 

och finner även att det måste anses ställt utom allt rimligt tvivel att han hade sådant uppsåt 

som krävs för straffansvar.”77  

 

                                                
77 Rättsbanken 


