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Abstract 

The interest in fighting money laundering in the EU has led to several anti-

money laundering directives, in purpose to secure the integrity of the financial 

systems and prevent the financial market from being misused for money laun-

dering purposes. Another important purpose is the protection from involuntary 

transactions of property and as an effect, wealth. The directives are implement-

ed in Swedish law by the Act on Measures against Money Laundering and Ter-

rorist Financing (2017:630) and the Act on Penalties for Money Laundering 

Offences (2014:307). There are economic incentives in the directives and there-

fore it is interesting to analyse if the courts judgements reflect the economic 

interests. 

Economic analysis of law is the application of the theories and methods of 

economics to the legal system. Economic theory believes that people are ra-

tional maximizers of their own wealth and therefore that the economic model 

can be applicable to people’s behaviour in general, even in non-economical 

environments. As a result it is possible to establish prices for crime and the cost 

of punishment.  

In 2019 the courts in Sweden decided in 21 judgements regarding gross 

money laundering. This study aims to determine if the court uses economic 

analysis of law in its judgments and if so, in what way the economic analysis 

occur. I have used a positive economic analysis of law in attempt to explain the 

legal rules as well as the outcome of the rules in form of an analysis of the 21 

judgments on gross money laundering in 2019.  

The analysis of the judgments shows no obvious signs of economic reason-

ing in the courts decisions. There are thou economic effects regarding the 

measure of length of the punishment and it´s relation to the amount of wealth 

in the money laundering activity. In the majority of the judgements the equilib-

rium of wealth that prevailed before the involuntary transaction of goods was 

restored by damages. In combination with the sanctions the judgements can be 

classified as economical efficient. This shows that even if thou there are no 

obvious economic concepts in the judgments, there still can be economic 

grounds in the decisions, even thou they are imbedded in the legal system of 

sanctions in the civil law system. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I oktober 1984 överlämnade kommissionen mot organiserad brottslighet en 

delrapport till USA:s dåvarande president, Ronald Reagan. Kommissionen 

grundade sin rapport på flera fältstudier, bl.a. över banker i Florida, genom 

vilken colombianska drogkarteller tvättade uppskattningsvis 250 miljoner US 

dollar. Pengarna kom ursprungligen från Colombia och fördes genom bankerna 

till flera andra banker i USA, Panama, Bahamas och Cayman Islands.  Panama 

pekades ut som en central hub för kokainhandeln, genom att stora mängder 

kontanter fraktades från USA till Panama, bl.a. genom privatflygplan. Kom-

missionens utredning mynnade ut i grundläggande rekommendationer till de 

finansiella instituten för att förhindra penningtvätt och ett förslag om införan-

det av en ny lagstiftning som skulle kriminalisera penningtvätt och utnyttjandet 

av landets finansiella institutioner för detta syfte. En av grundbultarna som 

utredningen konstaterar är behovet av en konstruktiv dialog mellan myndighet-

er och finansiella institutioner i syfte att bekämpa penningtvätt.1  

Penningtvätten är till sin natur olaglig eftersom den syftar till att dölja peng-

ars ursprung så att dessa kan omsättas på den legala marknaden. Själva begrep-

pet penningtvätt sägs härstamma från 1920-talets USA när Al Capone och hans 

nätverk tvättade brottsvinster från olaglig alkoholförsäljning genom att bokföra 

vinsterna som intäkter i olika tvättinrättningar. Effekten blev att vinsterna blev 

skattade och eftersom de bokförts som legala inkomster från tvätteriverksam-

heten kunde de omsättas legalt i det finansiella systemet.  

En modern definition av penningtvätt är en åtgärd med pengar eller brottslig 

egendom som är ägnad att dölja att någon berikat sig dess värde genom brotts-

lig gärning. Själva syftet med penningtvätten beskrivs för det första att om-

vandla brottsutbyte till mindre misstänkta tillgångar, för det andra att dölja 

pengarnas illegala ursprung och för det tredje att skapa en legitim förklaring till 

pengarna.  

Penningtvätten genomförs enligt forskningen i tre faser. Den första fasen 

utgörs av pengarnas placering, i vilket brottsvinsterna förs in i det finansiella 

systemet. Den andra fasen är s.k. skiktning, i vilket olika transaktioner genom-

                                                      
1 President´s Commission on Organized Crime, The Cash Connection: Organized Crime, Finan-

cial Institutions, and Money Laundering, Interim Report to the President and the Attorney Gen-

eral, October 1984. 
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förs för att försvåra att spåra pengarnas ursprung och den tredje fasen utgörs av 

en integrering, i vilket en legitim förklaring till pengarna skapas. Viss forskning 

framhåller även en fjärde fas, återinvestering i vilket pengarna investeras i legal 

verksamhet.2   

Penningtvätt är ett internationellt fenomen som årligen omsätter enorma 

summor. Eftersom fenomenet ligger utanför den reglerade marknaden, är om-

sättningen mycket svår att beräkna. Enligt en rapport som publicerades 2011 av 

FN-organet United Nations Office on Drugs and Crime (UNODOC), beräk-

nas den årliga globala omsättningen av penningtvätt motsvara ca 2,7 % av den 

globala bruttonationalprodukten (BNP), vilket motsvarar ca 1600 miljarder US 

dollar.3 Som jämförelse uppgick Sveriges BNP 2018 till 1834 miljarder svenska 

kronor, vilket innebär att den globala omsättningen av penningtvätt enligt 

UNODOC vida överstiger Sveriges hela BNP. 

Enligt en rapport av brottsförebyggande rådet, Brå, omsätts en stor del av 

brottsvinsterna i en s.k. ”akvarieekonomi” genom att pengarna stannar kvar i en 

illegal marknad i vilken kriminella personer gör affärer och omsätter pengarna 

sinsemellan utan att pengarna kommer i kontakt med den legala ekonomin.4  

Andra sätt att omsätta brottsvinster är lyxkonsumtion inom handels- och 

tjänstesektorn eller återinvestering i ny brottslighet. Större brottsvinster kan 

omsättas genom investering i legal verksamhet och att kan även föras utom-

lands och investeras i fastigheter och annan näringsverksamhet. Det förekom-

mer att pengarna förs ut genom det finansiella systemet genom växlings-och 

betalningsförmedling eller genom bulvankonton och osanna fakturor. Pengarna 

kan sedan återföras till Sverige genom olika betalningstjänster, elektroniska 

tjänster eller penningtransporter.5 

2005 antogs Europaparlementets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 

oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används 

för penningtvätt och finansiering av terrorism (tredje penningtvättsdirektivet). 

Tedje penningtvättsdirektivet byggde på den mellanstatliga organisationen Fi-

nancial Action Task Force (FATF) rekommendationer om en internationell 

standard avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.6  

Tredje penningtvättsdirektivet innebar dels krav på ett förbud mot penning-

tvätt men även att aktörer inom finansiella sektorn att införa kundkontroll och 

                                                      
2 Brå, rapport 2011:4 s. 22ff, se även prop. 2013/14 s. 20f och Grahn m.fl. s. 30 f. 
3 UNODOC, 2011, s. 42. Se även prop. 2013/14, s. 21 och Grahn m.fl. s. 39 f. 
4 Brå, rapport 2015:22, s. 12. 
5 Se Brå, rapport 2015:22, s. 60ff.  
6 FATF är standardsättare på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av 

terrorism och har tagit fram 40 rekommendationer som medlemsländerna politiskt åtagit sig att 

efterleva genom att löpande vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv regim för bekämpning av 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Medlemsländerna har förbundit sig att implementera 

rekommendationerna i det nationella systemet samt att låta sig utvärderas i syfte att fastställa hur 

effektivt systemet fungerar i praktiken. FATF:s mandat framgår i FATF Minesterial Declaration, 

Mandate, 2019. 
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gransknings- och rapporterings åtgärder av misstänkt penningtvätt. Direktivet 

resulterade i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism, med krav för finansiella aktörer att förhindra att den egna verksam-

heten utnyttjades för penningtvätt och finansiering av terrorism, bl.a. med en 

rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner till Finanspolisen.7  

Fram till 2014 saknades begreppet penningtvätt i svenska straffrättsliga be-

stämmelser och utgjordes istället av penninghäleri och penninghäleriförseelse (9 

kapitlet 6a § och 7 a § brottsbalken (1962:700), vilka upphävdes genom lag 

(2014:308) om ändring i brottsbalken. Enligt dessa bestämmelser utgjorde den 

brottsliga gärningen ett främjande av möjligheterna för någon annan att tillgo-

dogöra sig brottslig egendom eller värdet av egendom som kom från brottsligt 

förvärv. Det innebar att det var nödvändigt att det fanns ett styrkt förbrott och 

att egendomen som skulle döljs kom från detta brott.8  
2014 kriminaliserades penningtvätt genom lag (2014:307) om straff för pen-

ningtvättsbrott (penningtvättsbrottslagen).  

2015-2016 genomförde FATF en utvärdering av Sveriges förmåga att be-

kämpa penningtätt och finansiering av terrorism.9 Utvärderingen bestod av två 

delar, dels en teknisk regelefterlevnad som grundar sig på 40 rekommendationer 

som medlemsstaterna förbundit sig att efterleva och dels en effektivitets utvär-

dering för at mäta hur effektivt systemet egentligen är i praktiken, vilket sker 

utifrån en metodologi där effektiviteten klassas i olika nivåer. FATF har ett 

viktningssystem där vissa av effektivitetsmålen viktas högre än andra och slutre-

sultatet blev att Sverige blev godkänt, men behövde visa i uppföljande utvärde-

ringar att åtgärder förbättras och genomförs.  

2015 antogs Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 

20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används 

för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens di-

rektiv 2006/70/EG (fjärde penningtvättsdirektivet). Fjärde penningtvättsdirek-

tivet resulterade i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-

ring av terrorism (penningtvättslagen), med utökade krav på de verksamhetsut-

övarena avseende kundkännedom m.m. 

2018 genomfördes en uppföljning av FATF utvärderingen som resulterade i 

att Sverige flyttades från den särskilda uppföljningen, till en reguljär uppfölj-

ningsprocess.  
Som en följd av utvärderingen väcktes ett djupare kunskapsintresse hos mig. 

Lagstiftningen har ett uppenbart ekonomiskt syfte och de primära skyddsintres-

                                                      
7 Misstänkta transaktioner kallas i för suspicious transactions, STR. Finanspolisen är Sveriges 

finansiella underrättelseenhet, internationellt kallad Financial Intelligence Unit, FIU och är en del 

av Polismyndigheten och nationell mottagare av de verksamhetsutövarenas inrapportering. 
8 Prop. 1990/91:127, s. 52ff. Se även prop. 2013/14:121, s. 30f. 
9 FATF, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Sweden, 2017. 
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sena är ensklidas och det allmännas rätt till skydd för egendom, intresset att 

bekämpa ekonomisk och organsierad brottslighet samt skydda det finansiella 

systemet från brottsutbyte.10 Regelverket medför stora kostnadsinvesteringar av 

den som bedriver finansiell verksamhet och därför är det av intresse att under-

söka i hur stor utsträckning det förekommer rättsekonomiska överväganden i 

domstolarnas avgöranden. Verksamhetsutövarna som omfattas av pening-

tvättslagens bestämelser, torde ha en viss förväntan på myndigheternas arbete 

mot penningtvätt och samhället i stort bör även kunna förvänta sig en viss eko-

nomisk effektivitet i myndigheternas och domstolarnas arbete mot penning-

tvätt.   

1.2 Problemområde 

Det nu gällande regelverket mot penningtvätt står i princip på två ben, varav 

det ena består av administrativa åtgärder som utövare av finansiell verksamhet 

måste genomföra för att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt i sin 

verksamhet och det andra består av straffrättsliga bestämmelser.  

De administrativa bestämmelserna utgörs i huvudsak av lag (2017:630) om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) 

samt lag (217:631) om registrering av verkliga huvudmän. De straffrättsliga 

bestämmelserna som kriminaliserarar penningtvätt, består av lag (2014:307) om 

straff för penningtvättsbrott (penningtvättsbrottslagen). De straffrättsliga be-

stämmelserna är en följd av tredje penningtvättsdirektivet och penningtvättsla-

gen är en följd av fjärde penningtvättsdirektivet. Med anledning av tilläggsdirek-

tivet från 2018 kommer ytterligare åtgärder att krävas av verksamhetsutövarna.11  

Utöver lagarna finns förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism som närmare reglerar tillämpningen av penning-

tvättslagen.  

Det finns anledning att studera huruvida det finns ett ”gap” mellan rättens 

teoretiska utgångspunkt och hur rätten utformas i verkligheten genom domsto-

larnas beslut. Lagstiftningen ställer krav på att bankerna ska förebygga, upp-

täcka och förhindra penningtvätt i sin verksamhet. Om verksamhetsutövarna 

inte genomför kravställda åtgärder, riskerar de höga sanktioner. Frågan är om 

det innebär att det blir en obalans mellan myndigheternas åtgärder och verk-

samhetsutövarnas, med följd att verksamhetsutövarnas investeringar inte leder 

till någon effekt. Om det finns en obalans mellan verksamhesutövarnas investe-

                                                      
10 Prop. 2013/14, s. 49. 
11 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av 

direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 

2013/36/EU. 
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ringar och domstolarnas domar finns en risk att verksamhetsutövarnas investe-

ringar är bortkastade och meningslösa, eller i vart fall en risk att myndigheterna 

lägger över ansvaret att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt på 

verksamhetsutövarna. Detta problem är väl känt i rättssociologiska studier och 

marknadsfördes främst av Roscoe Pound som talade om ”the gap problem” 

och diskrepansen mellan ”law in books” och ”law in action”, där det är önsk-

värt att det ska finnas en harmoni och om det råder en konflikt så kommer 

samhällets vilja att övertrumfa lagstiftarens.12 Tyngdpunkten i uppsatsen kom-

mer att vara att undersöka om det finns en ekonomisk effektivitet i domstolar-

nas avgöranden som kan spegla lagstiftningens ekonomiska motiv, vilket ger ett 

incitament att genomföra analysen från ett rättsekonomiskt perspektiv.  
Lagstiftaren har gett tillsynsmyndigheterna möjlighet att utfärda sanktioner när 

verksamhetsutövarna inte efterlever penningtvättsregelverkets bestämmelser 

om att förebygga och upptäcka penningtvätt. Sanktionernas storlek är beroende 

på verksamhetesutövarerns totala omsättning. Vid en ofrivilig förmögenhetsö-

verföring som t.ex orsakas genom ett bedrägeri, uppstår skadan antingen ge-

nom förbrottet eller när någon utnyttjat det befintliga systemet genom penning-

tvätt. Denna objektiva förmögenhetsförlust omfattas av de straffrättsliga be-

stämmelserna och kan kompenseras genom skadestånd för den som orsakat 

skadan, eller mer konkret, den som utfört brottet. Är det rimligt att det finns 

både en kostnad för en subjektiv skademitigering, samtidigt som det finns 

straffrättsliga bestämmelser om den objektiva skadan? Det leder vidare till frå-

gan vilket pris en riskmitigering får ha och vem som ska bära ansvaret för att 

förebygga att det finansiella systemet inte utnyttjas för penningtvätt.  Blir de 

straffrättsliga sanktionerna orättvisa eftersom de inte motsvarar de kostnader 

som verksamhetsutövaren investerar i riskmitigering, utan endastsyftar till att 

återställa den skada som uppstått vid en ofrivillig förmögenhetsöverföring? 

Detta är komplexa frågor som inte kommer att besvaras av uppsatsen, utan 

uppsatsen syftar till att undersöka omo det överhuvudtaget förekommer eko-

nomiska överväganden in domstolarnas avgöranden. 

Penningtvättens amplitud medför ett starkt ekonomiskt incitament för staterna 

att inrätta regelverk för at motverka att det finansiella systemet utnyttjas av 

kriminella syften. Varje år passerar enorma mängder brottsvinster genom det 

finansiella systemet, vilket leder till att förtroendet för de finansiella institution-

erna allvarligt försämras när dessa förknippas med penningtvätt och kriminella 

aktiviteter.
13

 Eftersom penningtvätten har ekonomiska incitament ligger det 

nära till hands att även lagstiftningen har växt fram ur ekonomiska övervägan-

                                                      
12 Pound, s. 12 ff. 
13 Regeringens skrivelse 2013/14:245, s. 3. Aktuella exempel är även penningtvättsmisstankarna 

mot Swedbank och SEB som lett till stora nedgångar i aktiekurserna, vilket är ett tydligt tecken på 

marknadens misstro mot de finansiella institutionerna. Finansinspektionen har med anledning av 

misstankarna beslutat att genomföra en sanktionsprövning mot Swedbank. 
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den.  Ett ekonomiskt övervägande kan t.ex. vara att öka den allmänna välfärden 

i samhället, eller att förhindra att det finansiella systemet missbrukas och på så 

sätt påverkar den allmänna välfärden negativt. För att kunna utvärdera en lags 

effektivitet som tillkommit från ekonomiska motiv, ligger det nära till hands att 

använda en rättsekonomisk analys. En rättsekonomisk analys, kan även använ-

das till att utvärdera även icke-ekonomiska mål och lämpar sig därför väl till att 

utvärdera lagens effektivitet när den växt fram ur ett bakomliggande ekono-

miskt intresse. Richard A. Posner,
14

 är en av företrädarna för den rättsekono-

miska skolan som växte fram i Chicago på 1960-talet. Enligt Posner är ett av de 

grundläggande syftena med en rättsekonomisk analys att kunna förstå och ut-

värdera gällande rätt.
15

 

 

Problembilden kan sammanfattas i följande forskningsfråga: 

 
- Använder domstolen rättsekonomiska överväganden i domar avseende 

grovt penningtvättsbrott och hur yttrar det sig?  

1.3 Syfte 

Eftersom lagstiftningen ställer krav på verksamhetsutövarna att införa kost-

samma kontrollfunktioner och rapportera misstänkta transaktioner är det viktigt 

att deras åtgärder också mynnar ut i resultat, genom fällande domar och för-

hindrande av penningtvätt. Rättsområdet för uppsatsen är penningtvätt och 

kunskapsbehovet som rättsområdet initierar medför att rättssystemet kan be-

höva fungera bättre som kunsakpsspridare för att helheten i systemet ska bli så 

effektiv som möjligt. Rättsområdet penningtvätt är mycket stort och uppsatsen 

kommer att undersöka en begränsad del i rättsområdet, nämligen om domsto-

larna använder rättsekonomiska överväganden i sina domar. I uppsatsen är min 

definition av effektivitet således rättsekonomisk effektivitet i domstolarnas 

domar. Detta innebär att jag avser att analysera den rättsekonomiska effekten 

av processen för bekämpning av penningtvätt och inte att mäta eller analysera 

hur effektiv själva lagstiftnignen är, även om det är oundvikligt att till viss mån 

beröra detta. Min målsättning är att undersöka om det finns en interaktion och 

ett samband mellan rätt och ekonomi och i så fall i hur det yttrar sig i dom-

sluen.  

 
  

                                                      
14 Chief Judge, United States Court of Appeals, Senior Lecturer, University of Chicago Law 

School. 
15 Posner, Values and Consequences, s. 1.  
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Syftet är att: 

- Genom en positiv rättsekonomiskanalys av peningtvättsregelverket och 

domar avseende grovt penningtvättsbrott underöka om domstolen an-

vänder rättsekonomiska överväganden i domarna. 

 

Syftet mynnar ut i forskningsfrågan: 

- Finns rättsekonomiska överväganden i domstolens domar från 2019 

och i så fall på vilket sätt kommer det till uttryck? 

1.4 Avgränsningar 

Det är många aktörer som är involverade i systemet mot penningtvätt. Det är 

dels verksamhetsutövarna där bankerna står för merparten av rapporterna till 

Finanspolisen (drygt 74 %), tillsynsmyndigheter, Åklagarmyndigheten, Skatte-

verket, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten. Därtill är regeringen och 

finansdepartementets finansmarknadsavdelning en viktig aktör och det finns 

även mellanstatliga organ som FATF samt andra intresseorganisationer som 

bankföreningen m.m.16 Därför kommer uppsatsen avgränsas till att endast om-

fatta domar på grovt penningtvättsbrott 2019.  

 2018 åtalades 266 personer för penningtvättsbrott av normalgraden och 77 

personer för grovt penningtvättsbrott. Utfallet av brott av normalgraden blir 

omfattande och mitt kunskapsintresseomfattar rättsekonomiska överväganden 

in domstolarnas beslut. Min bedömning är dels att det finns större sannolikhet 

till rättsekonomiksa överväganden när penningtvättsåtgärderna bedöms som 

grova och dels att utfallet blir hanterbart avseende de grova penningtvättsbrot-

ten. För att det ska bli meningsfullt att analysera om t.ex. skadeståndets storlek 

är tillräckligt för at kompensera välfärdsförlust och på verka välfärden i sam-

hället är det nödvändigt att penningtvättsåtgärderna omfattar större summor 

och/eller mer komplicerade upplägg och omfattning. Därför har jag avgränsat 

min analys till att endast omfatta grovt penningtvättsbrott.  

1.5 Metod 

Mitt kunskapsintresse utgår från samspelet mellan rätten och samhället och de 

ekonomiska incitament som kan tänaks ligga till grund av lagstiftningen och hur 

dessa yttrar sig genom domstolarnas avgöranden. Det är frågor som vilka eko-

nomiska skyddsintressen som ligger till grund för lagstiftnginen och om lagen 

får den rättsekonomiska effekt som eftersträvas. Det kommer att ske, dels ge-

nom att jag studerar förarbetena ur ett rättsekonomikt perspektiv och sedan går 

                                                      
16 Se Finanspolisens årsrapport 2017, Dnr. A243.006/2018 
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igenom avgöranden från Högsta Domstolen och underrätterna.  Rättsekonomi 

kan beskrivas som en tvärvetenskap mellan ekonomi och rätt, men har även ett 

samhällsperspektiv.17 I den meningen har rättsekonomin ett horisontellt per-

spektiv som använder ekonomiska metoder till skillnad från det rättsdogmatiska 

perspektivet som kan beskrivas som en vertikal dimension som grundar sig i 

regler och principer som så småningom deduceras ner från politiken till tilläm-

ning i samhället i form av enskildas handlingar.18 Rättsekonomer ser rätten som 

ett system som syftar till att uppnå en ökad välfärd.19 En rättsekonomisk analys 

kan utgå från två olika perspektiv. Det ena förhållnignssättet är en deskreptiv 

metod som syftar till att beskriva hur olika regler, normer och principer påver-

kar den ekonomiska effektiviteten i samhället. Det andra perspektivet är att 

normativt försöka besvara frågan hur rätten ska utformas så att den på bästa 

sätt främjar den ekonomiska effektiviteten. Jag har valt att utgå från ett rättse-

konomiskt postivt förhållningssätt i uppsatsen. 

Det är också nödvändigt att använda sig av rättsdogmatik för att beskriva 

hur lagstiftningen framträtt, från förarbeten till praxis. Det är ett sätt att förstår 

reglernas innebörd och funktion. Reglernas framväxt är oftast bakomliggande 

samhällsförhållanden som den stora problematiken med penningtvätt i sam-

hället. Även om det finansiella systemet inte utnyttjades för penningtvätt, skulle 

det behövas ett regelverk som förebygger och förhindrar penningvätt eftersom 

det finns risk med att systemet utnyttjas i kriminella syften. Samhällsförhållan-

dena, rättsinstitutionerna och rättsreglerna har ett tydligt samspel mellan orsak 

och konsekvens av reglerna. Orsaken till och behov av en regel kan deduceras 

fram ur samhälleliga förhållanden som t.ex. ekonomi, politik, maktförhållanden, 

samhällsstruktur eller liknande fenomen. Konsekvensen av en regel speglar i 

princip de bakomliggande orsakerna och därför kan en regels införande få eko-

nomiska, politiska eller sociala konsekvenser.20  

Detta innebär således att rättsreglernas formulering får stora konsekvenser, 

inte bara i ren tillämpning, utan även i områden utanför det rent rättsliga områ-

det. Penningtvättlagstiftningen har en bred anslagsyta, å ena sida samhället som 

representeras av finansiella aktörer och intresseorganisationer, exekutiva myn-

digheter som Finanspolisen, tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen, rege-

ringen och EU som normgivningsmakt och förövarna, de som utnyttjar det 

finansiella systemet för penningtvätt. Effektiviteten kan dels mätas och utvärde-

ras genom att följa upp hur EU-direktiven och internationella standardes im-

plementerats i svensk lag, genom en teknisk regelefterlevnad. Effekten kan även 

utvärderas genom statistikuppföljning genom att följa upp vad som händer med 

den information som verksamhetsutövarna samlar in och bearbetar och skickar 

                                                      
17 Dahlman, m.fl., s. 9. 
18 Hydén, s. 15 ff. 
19 Bastidas Venegas, Korling & Zamboni, (red). s. 175. 
20 Dahlman, m.fl., s. 16 f. 
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till Finanspolisen. I dagsläget saknas en samlad statistik över resultatet av myn-

digheternas arbete, vilket enligt Finansdepartementet är ett av de största hind-

ren mot en effektiv penningtvättbekämpning.21 Ansatsen att analysera domar ur 

ett rättsekonomiskt perspektiv kan öka förståelsen för domstolarnas beslut.  

För att inta ett mer tvärvetenskapligt perspektiv på rätten, behöver man först 

och främst måste fråga sig vad ”rätten” är. Enligt rättssociologen Thomas Mat-

hiesen utgörs rätten inte bara av de formella lagarna, utan är ett samlat system 

av rättsregler som är gällande i samhället i stort. Det innebär även att det i likhet 

med den brittiska benämningen på ”law”, inte bara är lagar och regler utan det 

är rättssystemet i stort som avses. I praktiken innebär det även att de instuition-

er som tillämpar rättsreglerna genom efterlevnad, kontroll och uppföljning har 

status att vara del av rättssystemet.22  

Rätten utgör en del i samhällets komponent och en växelverkan mellan de 

olika komponenterna i ett samhälle är naturliga och det är svårt att tänka sig ett 

samhälle där de olika komponenterna inte samspelar. Rättens system utgörs av 

formella regler som lagstiftaren beslutar och som juristen och de rättsvårdande 

myndigheterna omsätter. Rättens funktion och syfte är i princip att vara neutral 

och opartisk och måste då även vara av teknisk natur. En tvist som uppstår ur 

ett samhällsförhållande, t.ex en tvist om äganderätten till en fastighet, blir av-

skalad från subjektivt tyckande och tänkande när den lyfts in i det juridiska 

systemet. Det juridiska systemet är på ett sätt slutet, men det sker en växelver-

kan och påverkan i endera riktningen eftersom rättsreglernas tillämpning påver-

kar människorna och därmed även välfärden i samhället.  Domstolens beslut 

påverkar parterna, men utgör även en påverkan på den allmänna välfärden.  

Jag kommer att analysera penningtvättslagstiftningen och domarna ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv, i vilket Richard A. Posner har en mycket tongi-

vande roll. Posner har en lång karriär bakom sig som domare United Stetes 

Court of Appelels och som senior lecturer på University of Chicago Law 

School. Posner har skrivit en stor mängd böcker inom rättsekonomi och var en 

av förgrundsfigurerna i den s.k. Chicagoskolan som växte fram under 1960-talet 

i Chicago. Posner har skrivit doktrinen Economic Anlysis of Law, som ligger 

till grund för det rättsekonomiska perspektiv och användas flitigt som referens-

källa i uppsatsen. 

Posners rättsekonomiska teori kommer att analyseras och presenteras i upp-

satsen och jag kommer även att redogöra för grundläggande ekonomiska be-

grepp som används i mikroekonomisk analys och hur dessa begrepp och meto-

der kan och kommer att användas i uppsatsen. Analysen av domarna kommer 

att grunda sig i att ett tillstånd som ökar eller åtminstone bibehåller välfärdsni-

vån i samhället är eftersträvnadsbart. Syftet är som tidigare nämnts att unde-

                                                      
21 Forsman, Markus, kansliråd, Finansdepartementet/Finansmarknadsavdelningen, Fi/FMA, 

intervju 2019-11-12. 
22 Mathiesen, s. 18. 
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rersöka om domstolarnas avgöranden har någon effekt på välfärden i samhället 

och om rättsekonomiska pinciper används i domarna. 

1.6 Disposition 

Det inledande delen av uppsatsen består av kapitel 1-2 och syftar till att skapa 

en förståelse för omfattningen av penningtvätten i samhället och beskriva grun-

derna för rättsekomnsk teori utifrån Chicagoskolan och Posners perspektiv. Jag 

avser att redogöra för hur bestämmelserna vuxit fram och hur systemet för att 

bekämpa penningtvätt är konstruerat i Sverige. I avsnittet beskriver jag de nat-

ionella och internationella regelverken och hur de påverkat framväxten till da-

gens system. Denna del innehåller även en allmän teoretisk utgångspunkt hur 

jag avser att använda det rättsekonomiska perspektivet i uppsatsen.  

Den andra delen omfattar kapitel 3-5. Det är en analysdel som består av en 

analys av penningtvättsregelverket och en genomgång av högsta domstolens 

avgöranden, främst avseende skadestånd och påföljdsbestämmning i samband 

med penningtvättsbrott. Jag kommer även att analysa alla domar på grovt pen-

ningtvättsbrott från 2019. 

Den sista delen av uppsatsen är kapitel 6, i vilket jag framför min avslutande 

analys och slutsatser. 
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2 Rättsekonomisk teori 

Eftersom ekonomiska penningtvätten har ekonomiska incitament ligger det 

nära till hands att även lagstiftningen har växt fram ur ekonomiska övervägan-

den.  Ett ekonomisk övervägande kan t.ex. vara att öka den allmänna välfärden 

eller välståndet i samhället, men kan även bestå i en reglering av markanden 

genom lagstiftning.  För att kunna utvärdera en lags effektivitet som tillkommit 

från ekonomiska motiv, ligger det nära till hands att använda en rättsekonomisk 

analys. Rättsekonomi är i princip en tvärvetenskap mellan rättsvetenskap och 

nationalekonomi där kunskapsintresset är hur det juridiska systemet påverkar 

samhällsekonomin.23 En rättsekonomisk analys, kan dock användas till att ut-

värdera även icke-ekonomiska mål och lämpar sig därför väl till att utvärdera 

lagens effektivitet när den växt fram ur ett bakomliggande ekonomiskt intresse.  

Rättsekonomisk teori har sitt ursprung i mikroekonomisk teori och är en 

metod som med enkla förklaringsmodeller strävar efter att förklara och förutse 

människors beteenden vid förändringar i t.ex. utbud och prisändringar. Det 

inkluderar även reglering av marknaden som t.ex. en lagändring eller normgiv-

ning innebär. Ett rättsekonomiskt perspektiv utgår från att människor är ration-

ella och gör sina val i syfte att maximera sin egen nytta och välfärd. En ekono-

misk utgångspunkt är att människan är rationell till sin natur och gör olika rat-

ionella val för att hushålla med sina begränsade resurser på ett optimalt sätt.  

Eftersom människan är rationell och trofast till sina preferenser, är det möj-

ligt att förutse människors beteende vid en prisändring eller införandet av en 

norm eller en lag. Eftersom människan har en begränsad resurs, oavsett hur 

stor den är, behöver människor välja vad de ska konsumera och vad de ska välja 

bort för att utnyttja sina begränsade tillgångar på bästa sätt, vilket innebär en 

nytto- eller välfärdsmaximering. Rättsekonomisk teori utgår från att människan 

är en rationell nytto- och välfärdsmaximerare inom alla områden i livet, inte 

bara inom det ekonomiska området. Det är därför det är möjligt att applicera 

rättsekonomisk teori på andra områden som ligger utanför en specifik marknad. 

Det kan t.ex. handla om människors beteende inom straffrättens, skadestånds-

rätten och familjerättens område.24  

                                                      
23 Dahlman, m.fl. s. 9.  
24 Posner, Economic analysis of Law, s. 4, se även Posner, Uses and Abuses, s. 281. 
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Richard A. Posner,25 är en företrädare för den rättsekonomiska skolan som 

växte fram i Chicago på 1960-talet. Posner är författare till en stor mängd juri-

disk doktrin och artiklar inom det rättsekonomiska området och är en av de 

mest citerade författarna inom rättsekonomi.26  

2.1 Positiv och normativ rättsekonomisk analys 

Enligt Posner är ett av de grundläggande syftena med en rättsekonomisk analys 

att kunna förstå och utvärdera gällande rätt.27 Detta kan ske dels genom att 

normativt försöka besvara frågan hur rätten ska utformas så att den främjar den 

ekonomiska effektiviteten på bästa sätt och dels genom att deskriptivt beskriva 

hur olika regler, normer och principer påverkar den ekonomiska effektiviteten i 

samhället.28  

Det normativa perspektivet innebär att rättsekonomin genom ekonomiska 

metoder kan visa att ofrivilliga förmögenhetsöverföringar är ekonomiskt inef-

fektiva och att efterföljande penningtvättsåtgärder som syftar till att dölja och 

omsätta otillåten åtkomst av förmögenhet således också är ekonomiskt ineffek-

tiva eftersom den minskar den allmänna välfärden. En sådan analys och slutsat-

ser kan förklara att det är befogat att kriminalisera vissa handlingar, även om 

den ekonomiska utgångspunkten är att minimera statlig intervention. Förkla-

ringsmodellerna är relativt enkla och bygger på mikroekonomisk teori om en 

självregelerande marknad som själv hittar sitt jämviktsläge, eftersom marknaden 

strävar efter ekonomisk effektivitet och ett maximalt utnyttjande av resurser.  

Genom att applicera ekonomiska teorier på gällande rätt kan rättsekonomin 

besvara frågeställningar som vilken metod som är mest effektiv att använda för 

att uppnå ett specifikt syfte. Det kan t.ex. handla om prisreglering eller konkur-

rensregler på en ekonomisk marknad. Rättsekonomin kan på så sätt finna att 

andra metoder än vad lagstiftaren valt att använda kan vara mer kostnadseffek-

tiva och därmed eftersträvansvärt i en samlad välfärdskontext. Rättsekonomin 

strävar efter ekonomisk effektivitet, vilka är avskalad från andra värden, men 

rättsekonomer menar att ekonomisk effektivitet även bidrar till en social effek-

tivitet. Den normativa analysen syftar således till att påverka eller förändra gäl-

                                                      
25 Chief Judge, United States Court of Appeals, Senior Lecturer, University of Chicago Law 

School. 
26 Se t.ex. databasen HeinOnline, som ger 305 träffar vid sökning på “Richard A. Posner” som 

författare och som är citerad 23974 gånger, vilket är den näst mest citerade författaren i databa-

sen. https://heinonline-

org.ezp.sub.su.se/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Posner%2C%20Richard%20

A.&collection=journals, lydelse 2020-02-19. 
27 Posner, Values and Consequences, s. 1.  
28 Posner, Uses and Abuses, s. 285. 



 21 

 

 

 

lande normer och påverka lagstiftaren till att anpassa lagstiftningen så den blir 

ekonomiskt effektiv.29  

En positiv rättsekonomisk analys har, till skillnad från den normativa, sin ut-

gångspunkt i en deskriptiv analys av en specifik lag eller en analys av effekten av 

lagens tillämpning. Syftet är att förstå och förklara rätten från ett rättsekono-

miskt perspektiv med ekonomisk vetenskap som utgångspunkt. Eftersom eko-

nomisk vetenskap bygger på rationalitet, blir utgångspunkten för en positiv 

analys att lagstiftningen har välfärdsmaximering som en konkret utgångspunkt. 

Det innebär att det är en studie över människors rationella beteendes och hur 

deras beslut påverkas inom området som berörs av förändringen. Ytterligare ett 

perspektiv som Posner förespråkar är att en positiv analys även kan omfatta 

själva rättsprocessen och domstolarnas beteende. Det innebär att syftet är att 

beskriva lagen eller dess tillämpning ur ett rättsekonomiskt perspektiv, snarare 

än att försöka påverka lagstiftaren att förändra eller utveckla lagarna i syfte att 

förbättra den ekonomiska effektiviteten. Det ligger således inte inom den posi-

tiva analysen att påverka lagstiftaren att lägga mer tyngd på ekonomiska fak-

torer, även om resultatet av den positiva analysen visar att det är effektivt.30  

En positiv rättsekonomisk analys av gällande rätt och domar kan avslöja om 

det finns ekonomiskt överväganden i lagstiftningen som inte är uttalade, utan 

mer eller mindre är dolt i domstolarnas beslut. Rättsvetenskapsmannen utgår, i 

vart fall i common law systemet, att välfärdsmaximeringen finns som ett, om 

än, osynligt syfte i all rättstillämpning.31 

I penningtvättsregelverket och framförallt i penningtvättsdirektiven, finns 

det tydliga ekonomiska överväganden.32 Det är inte lika uppenbart att det finns 

uttalade rättsekonomiska perspektiv i domstolarnas domar, men en analys av 

domarna kan ge stöd för att det finns underliggande rättsekonomiska faktorer 

som påverkar eller ligger till grund för domstolens beslut.33 Därför är det av 

intresse att undersöka om det finns ekonomiska överväganden som återspeglas 

i domstolarnas avgöranden och således undersöka om domarna innehåller eko-

nomisk effektivitet, vilket utgör en traditionell rättsekonomisk positiv analys av 

domarna.34  

2.2 Common law och Civil law 

Det amerikanska samhället har en djup tradition av ekonomisk drivkraft och en 

laissez-faire ideologi som innebär att individer och företag själva, utan statlig 

                                                      
29 Posner, Economic Analysis of Law, s. 31. 
30 Posner, Uses and Abuses, s. 285 f. 
31 Posner, Uses and Abuses, s. 288. 
32 Se t.ex. preambeln i det fjärde penningtvättsdirektivet där det tydligt hänvisas till den finansiella 

sektorns stabilitet och unionens inre marknad. 
33 Posner, Economic Analysis of Law, s. 31 f. 
34 Posner, Economic Approach, s. 763 f. 
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intervention, ska besluta hur de ska använda sina resurser för att öka den all-

männa välfärden och samhällsnyttan. Marknaden och välfärden anpassar sig om 

den inte utsätts för yttre påverkan och resurserna kommer att allokeras så att de 

blir ekonomiskt effektiva. Rättsekonomer menar att det finns starka ekono-

miska incitament i domstolarnas avgöranden och att domstolarnas avgöranden 

strävar efter ekonomisk effektivitet och en välfärdsmaximering.35 Syftet med en 

rättegång om t.ex. vållande av en skada, är att skapa riktlinjer inför framtida 

tvister och genomsyras av ekonomisk effektivitet, genom att söka efter att 

minska kostnader som uppstår för att undvika skada och kostnader som upp-

står p.g.a. skadan. Det är således ett ekonomsikt effektivt utnyttjande av resur-

ser som eftersträvas av domarna i common law systemet. Genom domsluten 

går det att sätta kostnader på riskreducering och på så sätt påverka en rationell 

person i att agera på ett sätt som gynnar välfärden.36 

Ett system som bygger på positiv rätt, har ett istället ett vertikalt perspektiv i 

vilket rätten skapas av lagstiftaren. Domarna har en begränsad roll att utveckla 

och skapa rätten i en välfärdsmaximerande riktning och därför menar rättseko-

nomer att ett sådant system inte kan vara lika ekonomiskt effektivt, men samti-

digt är systemet helt neutralt och avskalat från de individuella egenskaper hos 

parterna som kan ligga till grund för avgöranden i common law systemet.37 

Det finns helt enkelt inte lika stora möjligheter för domarna att driva rättsut-

vecklingen eftersom det är en kodifierad ”black- letter law” i vilket domarna 

använder sig av juridiska tolkningsmetoder för att tolka lagstiftarens vilja. Trots 

att lagstiftaren driver rättsutvecklingen finns det en uppfattning om att lagstifta-

ren in större utsträckning ska förhålla sig passiv och tillåta självreglering. Ett 

exempel på detta är privat tvistelösning med hjälp av skiljemän. Ett annat ex-

empel är avreglering av marknader som t.ex. el- och teledistribution och taxi-

verksamhet.38  

Det finns således utrymme att tolka domstolarnas beslut utifrån ett positivt 

rättsekonomisk perspektiv genom att undersöka om ekonomiska motiv i lag-

stiftningen återspeglar sig rättsekonomiska effekter av domstolarnas beslut. En 

sådan analys kan belysa problematiken mellan olika aktörer på en ekonomisk 

marknad. Penningtvättsregelverket och de olika aktörernas ekonomiska intres-

sen är ett exempel där en rättsekonomisk analys kan bidra till att öka förståelsen 

mellan de olika aktörerna och för lagstiftningen och effekten av domstolsavgö-

randena.39 

                                                      
35 Posner, Uses and Abuses, s. 288. 
36 Posner, Economic Analysis of Law, s. 32 f. 
37 Posner, Economic Analysis of Law, s. 33. 
38 Wahlgren, s. 121 ff. 
39 Posner, Economic analysis of Law, s. 32. 
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2.3 Begreppet effektivitet 

I nationalencyklopedin40 definieras effektivitet på följande sätt: 

”En verksamhet är effektiv i absolut mening om dess resultat inte kan förbättras 
då insatserna är givna, och insatserna inte kan minskas då resultatet är givet.” 

Det innebär att effektivitet närmast kan översättas till måluppfyllelse. Definit-
ionen innebär således att effektivitet är en sorts optimaltillstånd där insatserna 
befinner sig i harmoni med målet. På en ekonomisk marknad innebär detta ett 
pareto-optimalt tillstånd, d.v.s. att efterfrågan och utbud möts i harmoni och 
resurserna utnyttjas optimalt, vilket förklaras närmare nedan. Olika modeller att 
mäta om en förändring innebär en ökad ekonomisk effektivitet på en marknad 
är Pareto-effektivitet och Kaldor-Hicks effektivitet, vilket även förklaras när-
mare senare.  

2.4 Utilitarism och rättsekonomi 

Ekonomisk effektivitet kan likställas med att maximera välfärden eller nyttan i 
ett samhälle, vilket kan hänföras till ett utilitaristiskt synsätt på rätten, eftersom 
utilitarismen strävar efter att öka den allmänna lyckan i ett samhälle. Enligt 
Posner finns det dock en viktig och distinkt skillnad mellan utilitarismen och 
rättsekonomisk teori.  

Enligt Posner ska utilitarismen förstås ur det moraliska värdet som en hand-

ling, lag eller institution eller liknande medför i form av lycka, mätt i hela sam-

hället, vilket i princip handlar om att välja ”pleasure over pain” eller lycka framför 

lidande. Utilitarismen handlar om moral och social rättvisa och synsättet präglar 

den som försöker maximera sin egen, såväl som andras lycka i samhället. Lyck-

an uppnås genom att människors personliga preferenser, eller samhällets prefe-

renser tillfredställs i så hög utsträckning som möjligt.41  

Problemet med utilitarismen är dock att lyckan är svår att mäta eftersom den 

utgår från individuella preferenser. Det saknas vetenskapliga metoder att mäta 

effekten på den totala lyckonivån i samhället av ett beslut eller en handling. Det 

är lika svårt att mäta den subjektiva lyckoupplevelsen hos olika individer. Lycka 

är ett subjektivt begrepp som uppfattas olika utifrån individernas preferensra-

mar och utilitarismen gör ingen åtskillnad mellan moraliska värderingar och 

överväganden. Det innebär att en handling som uppfattas som moralisk och 

som medför lycka för en individ, kan uppfattas som avskyvärd eller djupt omo-

ralisk hos en annan.42 I detta avseende finns en avsevärd skillnad mellan utilitar-

                                                      
40 Nationalencyklopedin, https://www-ne-

se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/effektivitet, hämtad 2020-01-04. 
41 Posner, Utilitarianism, s. 104 ff., s. 114. 
42 Posner, Utilitarianism, s. 116. 

https://www-ne-se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/effektivitet
https://www-ne-se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/effektivitet
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ismen och rättsekonomisk teori, eftersom lyckobegreppet och transaktioner av 

mänsklig lycka inte är mätbara begrepp, medan en välfärdsökning är högst mät-

bar i ekonomiska termer. Ett exempel på detta är att en individ kan uppnå lycka 

genom att klottra på en omålad vägg, men handlingen medför ingen nytta, var-

ken för individen eller för samhället, utan medför snarare en minskad välfärd 

eftersom det medför kostander att sanera väggen. 

Inom modern ekonomi är målsättningen att uppnå en effektiv resursalloke-

ring i en samhällelig kontext. En rättsekonomisk analys undersöker hur hand-

lingen, lagen eller institutionen m.m. ökar välståndet i samhället.43 Välståndet kan 

likställas med ett ekonomiskt värde, vilket är vad som vi som individer är villiga 

att betala för en vara eller en tjänst, eller i samhällelig kontext, villiga att betala 

för vår välfärd. Välfärden kan därför mätas genom rättsekonomiska metoder, 

liksom alla förnuftiga överväganden.44 Inom ekonomisk teori används begrep-

pet ”wealth-maximation” som närmast kan översättas till en rationell ekonomi- 

eller välståndsmaximering.45 I grund och botten utgår denna välståndsmaxime-

ring ifrån personliga preferenser och hur dessa tillfredsställer individen. En 

ökad välfärd går således att jämföra med en ökad tillfredsställelse, vilket ligger 

nära i att jämföra den med en ökad lycka. 

2.5 Rationella nyttomaximerare 

Rättsekonomiska teorier utgår från att människan är en rationell nyttomaxime-
rare i alla sina handlingar, inte bara inom det ekonomiska området eller inom en 
specifik marknad. Detta synsätt grundar sig i rättsvetenskapsmannen Jeremy 
Benthams teorier att människan är en nyttomaximerare inom alla områden i 
livet.46 Rationell nyttomaximering innebär att människan utgår från sina egna 
preferenser och använder sina resurser till att maximera nyttan med sina hand-
lingar och val. Det är en sorts självintresse och en målsättning med livet, vilket 
inte innebär att människan för den skull är självisk. Rättsekonomer använder 
begreppet ”utility” för att beskriva vad den rationella nyttomaximeringen syftar 
till.47 Utility kan i sammanhanget närmast översättas till nytta eller praktisk nytta 
och därför är en nyttomaximering en nyttohandling snarare än att tillfredsställa 
sitt egenintresse.48 Nyttan av en vara uppnås genom konsumtion, vilket innebär 
att det pris som människan är villig att betala för att uppnå nyttan står i direkt 
paritet med hur stor nytta som uppnås med konsumtionen.49 I sammanhanget 

                                                      
43 Posner, Utilitarianism, s. 104 ff., se även s. 111. 
44 Posner, Utilitarianism, s. 119. 
45 Posner, Utilitarianism, s. 103 ff. 
46 Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, chapter X, section V. Se 

även Posner, Uses and Abuses, s. 282. 
47 Se föregående stycke om avgränsningen mot utilitarismen. 
48 Posner, Economic Analysis of Law, s. 3 f. 
49 Dahlman, m.fl. Rättsekonomi-en introduktion, s. 15. 
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kan nämnas att varor refereras som nyttigheter inom ekonomisk teori.50 I detta 
avseende är skillnaden mot utilitarismen tydlig, eftersom den syftar till att 
uppnå ”lycka”, vilket innebär som jag redogör för i tidigare stycke är en subjek-
tiv känsla.  

Rationaliteten innebär att en handling eller ett beteende är rationellt när det 

utgår från rationella val som grundar sig på personliga preferenser. Enligt rätts-

ekonomisk teori kan en handling endast vara rationell när tre kriterier är upp-

fyllda, nämligen fullständighet, reflexivitet och transitivitet.51  

Det första kriteriet, fullständighet, innebär att individen behöver tillgång till 

optimal och fullständig information för att kunna göra sitt rationella val. Med 

en fullständig information kan individen jämföra alternativ och välja det som 

maximerar den egna nyttan. Det är dock inte så att individen vid varje enskilt 

tillfälle har tillgång till optimal information, vilket är allmänt accepterat inom 

rättsekonomin. Det anses tillräckligt att individen kan ta ställning och göra sina 

val utifrån de olika alternativ som erbjuds och därmed göra en bedömning av 

vad som maximerar den egna nyttan. Grundkravet är att individen kan priori-

tera utbudet genom att ta ställning till eller ha en uppfattning om att en vara är 

bättre än en annan för att uppnå nyttan.52  

Det finns således alltid en osäkerhetsfaktor, vilket är en viktig aspekt som 

påverkar eller kunde påverka de rationella valen om informationen var känd. 

Ett exempel kan vara att investera i en specifik aktie, som vid en analys av före-

taget gav goda förutsättningar att ge avkastning. Det finns i dessa avseenden en 

kalkurerad risk, men yttre omständigheter kan påverka utfallet kraftigt. Swed-

banks aktie är ett exempel på detta. Det var inte känt för allmänheten att Swed-

bank utnyttjades för omfattande penningtvättsupplägg, vilket ledde till aktien 

störtdök när det avslöjades. Hade denna information varit känd vid tidpunkten 

för investeringen hade en person med normal riskaversion undvikit att investera 

i aktien. Vid tidpunkten för aktieköpet ansågs dock på grund val av befintlig 

analys som en god investering. Äktenskapet är ett annat exempel i vilket det är 

svårt att förutse resultatet. I äktenskapet kan det inträffa saker som inte går att 

förutse vid äktenskapets ingående. Det kan t.ex. vara framtida sjukdom eller 

otrohet som resulterar i den oönskade effekten att äktenskapet upplöses.53  

Det andra kriteriet för rationella val är reflexivitet. Det innebär att nyttighet-

erna, eller varorna ska värderas utifrån sitt egenvärde, vilket innebär att nyttig-

heten varken kan vara bättre eller sämre än sig självt.54  

Det tredje och sista kriteriet för rationalitet är transitivitet. Det innebär att 

individens värdering av en viss nyttighet är konsekvent. I praktiken innebär det 

att individen inte ändrar sig från att föredra apelsiner framför citroner varje 

gång den ska handla matvaror, utan är konsekvent i sin värdering av varan, t.ex. 

                                                      
50 Se t.ex. Posner, Economic Analysis of Law, s. 5. 
51 Dahlman, m.fl. s. 19. 
52 Dahlman, m.fl. s. 20. 
53 Posner, Economic Analysis of Law, s. 4. 
54 Dahlman, m.fl. s. 20 
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att apelsiner är till större nytta för individen än citroner. Detta kriterium gör det 

möjligt att förutse hur individer värderar nyttigheter eller varor sinsemellan och 

i förhållande till en tredje nyttighet.55 

Trots att människor är rationella nyttomaximerare kan de göra spontana val 

när det råder brist på information eller när de medvetet involverar ett riskta-

gande. Ett irrationellt beteende kan t.ex. vara att äta för mycket av en efterrätt, 

vilket i stunden verkar rationellt, men som i ett längre perspektiv är en irration-

ell handling. Ytterligare ett perspektiv som talar emot den rationella nytto-

maximeraren är att människan tenderar att ha svårt för att släppa dåliga investe-

ringar eller redan inträffade beslut och kostnader. I stället för att lämna dessa 

kostnader bakom sig, som t.ex. underhållskostnader för en bil eller investering i 

en aktie med fallande kurs, tenderar människor att istället utöka sitt aktieinne-

hav och ha svårigheter att sälja aktien med förlust, vilket borde vara det mest 

rationella utifrån en fallande kurs eftersom att behålla aktien endast leder till att 

den får ett ännu lägre värde och leder till en större välfärdsförlust. Detta kan 

bero på att människan tenderar att värdera välfärdsökningen lägre än välfärds-

förlusten vid en motsvarande förlust.56 Utan att fördjupa mig för mycket i dessa 

teorier om ”sunk cost” och kognitiva beteenden kommer jag att använda rat-

ionella valteorin som utgångspunkt i den senare analysen.   

2.6 Välfärdsbegreppet 

Inom rättsekonomi görs en distinktion mellan välstånd och välfärd. Enkelt 
uttryckt innebär det att när tillfredsställelsen (utility) mäts i pengar, är det män-
niskors välstånd som avses och om tillfredsställelsen mäts i nyttoenheter, är det 
välfärden som avses.57 En väsentlig skillnad är att en nyttoenhet har samma 
värde för alla, medan pengar har ett individuellt värde. D.v.s. en ökning av en 
person med mycket hög levnadsstandard eller mycket stor förmögenhet inte får 
samma tillfredsställelse av en ökning av sin förmögenhet med 100 kronor som 
en person som lever i avsaknad av tillgångar. De 100 kronorna ger flera nytto-
enheter för den som saknar tillgångar än för den förmögne personen. Nytto-
enheterna har således samma värde för alla, medan pangar har olika värde, be-
roende på vilka ekonomiska förutsättningar som individen har eller på hur 
denne värderar ekonomi. Ett ekonomiskt värde kan således översättas till icke-
ekonomiska nyttoenheter och vice versa.58  

På en marknad där det finns prissatta nyttigheter är det relativt enkelt att 

mäta välståndet i ekonomiska enheter som pengar. Inom andra områden som 

                                                      
55 Dahlman, m.fl., s. 20 f. 
56 Posner, Economic analysis of Law, s. 19 f. 
57 Dahlman, m.fl., s. 78 f. 
58 Dahlman, m.fl., s. 79. 
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inte är prissatta, som t.ex. äktenskap, barnomsorg, fängelsestraff etc., kan dessa 

områden värderas i nyttoenheter och jämföras med marknadens prissättning.59 

Välfärden kan därför inte direktöversättas till rena ekonomiska värden som 

t.ex. bruttonationalprodukten, eftersom välfärden grundas på virtuella ekono-

miska värden och är ett samlat begrepp för människors levnadsförhållanden i 

stort.60 Ekonomisk effektivitet innebär således att välståndet för individen och 

samhället i stort ökar, men innebär även att välfärden ökar och att de samlade 

resurserna i samhället utnyttjas på bästa sätt.61  

Ett exempel är äktenskapet som ingås på frivilliga grunder. Båda parterna ac-

cepterar och ingår äktenskap och på så sätt ökar deras individuella preferenser 

och således även välfärden i samhället. Välfärden mäts i detta avseende inte rent 

ekonomiskt, eftersom välfärden kan vara så mycket mer till skillnad från väl-

ståndet som mäts i pengar.62  

För att undvika begreppsförvirring är det ekonomisk välfärd som avses när 

jag relaterar till välstånd och välfärd i uppsatsen. 

2.7 Minimal marknadsreglering 

En av grundbultarna i ekonomisk teori är att marknaden är självreglerande och 

att statlig intervention i största möjliga mån ska undvikas. Detta beror på att 

den ekonomiska teorin utgår från att människan är en rationell välfärdsmaxime-

rare och gör rationella val i syfte att utnyttja resurserna optimalt. Det leder t.ex. 

till att lagen om efterfrågan leder till att en aktör som håller ett för högt pris i 

förhållande till efterfrågan, behöver anpassa sitt pris för att marknaden ska 

mötas i jämviktstillståndet. Om aktören inte anpassar sig, riskerar den att kon-

kurreras ut från marknaden.63  

En reglering av en marknad, som t.ex. ett pristak på en vara, som ligger un-

der jämviktspriset kommer att leda till att jämviktsläget rubbas. Regleringen 

kommer att leda till ett överskott i utbudet, vilket i sin tur leder till att tillverka-

ren kommer att minska sin produktion så att den sammanfaller med det regle-

rade priset. Om detta pris är mindre än marginalkostnaden för sälja-

ren/tillverkaren kommer denna att strypa produktionen, vilket leder till ett un-

derskott i utbudet. Detta leder till en ekonomisk obalans och är ett exempel på 

ekonomisk ineffektivitet.64  

                                                      
59 Posner, Utilitarianism, s. 120. 
60 Nationalencyklopedien, välfärd. 
61 Dahlman m.fl., s. 75. 
62 Dahlman m.fl., s. 79. 
63 Posner, Economic Analusis of Law, s. 12 f. 
64 Posner, Economic Analysis of Law, s. 11. 
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2.8 Pareto-optimalitet 

Det mest grundläggande konceptet inom ekonomisk teori är lagen om utbud 
och efterfrågan, vilket är en ekonomisk modell som visar hur priset på en vara 
förhåller sig till den efterfrågade och utbjudna kvantiteten av varan. Principen 
innebär att det råder en marknadsjämvikt när utbud och efterfrågan möts i ett 
jämviktstillstånd som förhåller sig till det pris som konsumenterna är villiga att 
betala. När priset höjs kommer efterfrågad kvantitet att minska och likaledes 
när priset sänks, kommer efterfrågad kvantitet att öka. Marknadsjämvikten 
uppnås när utbudet är lika stort som marknadens efterfrågan, vilket är ett Pa-
reto-optimalt tillstånd eftersom marknaden uppnått jämvikt vilket leder till ett 
optimalt ekonomiskt utnyttjande av resurserna. Jämviktsläget uppstår enligt 
ekonomiska teorier främst utan extern reglering eftersom det inte finns något 
incitament för varken säljare eller köpare att lämna eller förändra prisbilden på 
marknaden.65   

Ett Pareto-optimalt tillstånd råder när en individ kan få det bättre, utan att 

en annan individ får det sämre.66 Översatt på en ekonomisk marknad, råder ett 

pareto-optimalt tillstånd när marknaden befinner sig i balans mellan utbud och 

efterfrågan, vilket främst erhålls genom frivilliga transaktioner. Detta jämnviks-

tillstånd uppnås när utbudet motsvarar efterfrågan och inga av resurserna som 

bjuds ut går till spillo, vilket innebär ett optimalt resursutnyttjande och inga 

förändringar kan göras som ömsesidigt nyttjar aktörerna på marknaden. Likale-

des råder det inte ett underskott av utbjudna resurser, vilket skulle leda till en 

prisökning och en obalans i jämvikten.  

Jämviktstillståndet är dock skört och kan lätt påverkas av olika orsaker. En 

prisökning kan leda till att konsumenterna väljer andra varor, vilket resulterar i 

ett överskott i utbudet och då nyttjas inte resurserna optimalt. Grundtesen är 

att marknaden reglerar sig själv på frivillig väg, men ett misslyckande kan leda 

till att marknaden behöver regleras, om den misslyckas med att allockera resur-

serna optimalt.67  

2.8.1 Lagen om efterfrågan 

Detta grundläggande fenomen kallas inom ekonomin för lagen om efterfrågan. I 
korta drag innebär lagen om efterfrågan att när priset på en vara som den rat-
ionella nyttomaximeraren föredrar höjs, som t.ex. en liter mjölk från en specifik 
tillverkare, leder det till att kostnaden ökar för konsumenten. Eftersom konsu-
menten är en rationell nyttomaximerare, hushåller denna med sin ekonomi och 
försöker att utnyttja sin ekonomi på bästa sätt för att nå bäst avkastning eller 
nytta. När priset höjs, jämför en rationell nyttomaximerare, priser och undersö-
ker möjligheterna att byta produkt eller tillverkare av varan. Konsumenten 

                                                      
65 Posner, Economic analysis of Law, s. 5 ff. 
66 Posner, Economic analysis of Law, s. 14. Se även Dahlman m.fl. s. 55. 
67 Posner, Economic analysis of Law, s. 11 f.. 
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kanske väljer att byta till havremjölk eller välja mjölk som inte tillverkas i Sve-
rige, vilket efter prisökningen kan framstå som mer attraktivt för konsumenten. 
Som en följd av detta rationella beteende kommer vissa konsumenter att fort-
sätta köpa den dyrare mjölken, medan andra väljer andra mindre kostsamma 
alternativ. Det blir en negativ förändring i efterfrågan samtidigt som det leder 
till ett minskat utbud. Om det däremot av någon orsak, som svår torka eller 
andra orsaker, blir en brist i utbudet av mjölk, kommer det leda till att priset på 
varan höjs. 68  

Lagen om efterfrågan kan åskådliggöras genom att efterfrågan utgör en ne-

gativt lutande linje i ett diagram där priset på nyttigheten utgörs av y-axeln och 

utbjuden kvantitet av x-axeln. När priset höjs flyttas jämviktsläget uppåt till 

vänster i diagrammet och priset och utbudet möts högre på x-axeln och med ett 

lägre värde på y-axeln. Det innebär att när priset höjs på nyttigheten kommer 

leder det till en minskad efterfrågad kvantitet. Ökar kvantiteten, kommer priset 

att sjunka och jämviktläget flyttas till höger på efterfrågekurvan, vilket i prakti-

ken leder till ett minskat pris.69  

 

 

Figur 1Figuren visar the law of demand i vilken kurvan för efterfrågan åskådliggör efterfrågad kvanti-
tet, q, som efterfrågas vid vissa priser, p.70  

                                                      
68 Posner, Economic analysis of Law, s. 5. Se även Dahlman m.fl., s. 45 ff. 
69 Posner, Economic analysis of Law, s. 5f. Se även Dahlman m.fl., s. 45 ff. 
70 Figuren hämtad från Business Analysis of Communication and IT Service Portfolios - Scien-

tifichttps://www.researchgate.net/figure/Price-demand-relationship_fig7_266069470, lydelse 

2020-01-07. 

https://www.researchgate.net/figure/Price-demand-relationship_fig7_266069470
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2.8.2 Utbudet av nyttigheter 

Säljaren av en vara är även en rationell nyttomaximerare som strävar efter så 

hög vinst som möjligt, men som av rationella skäl väljer att sätta ett lägsta pris 

som denna är villig att sälja produkten för. Detta pris (marginalintäkten) kom-

mer inte att understiga säljarens marginalkostnad för produkten eftersom sälja-

ren använder sina resurser så optimalt som möjligt inom sina kostnadsbegräns-

ningar. Det innebär att en säljare eller ett företag strävar efter att öka sin pro-

duktion och sitt utbud när nyttigheten håller ett högt pris och likaledes minska 

sin produktion och sitt utbud när priset sjunker.71  

2.8.3 Jämviktsläget 

Eftersom både säljare och konsument är rationella nyttomaximerare tenderar 

marknaden att röra sig mot ett jämviktsläge som är Pareto-optimalt eftersom en 

förändring i pris eller utbud inte leder till en förbättring. Jämviktsläget (equili-

brium) uppstår i skärningspunkten mellan utbuds och efterfrågakurvan och det 

finns ingen nytta med att detta läge förändras och det råder ett perfekt konkur-

rensläge. En självreglerad marknad strävar efter jämviktsläget eftersom en 

överproduktion av en nyttighet leder till ett lägre pris. När utbudet är större än 

efterfrågan sänks priset som följd eftersom säljaren måste sänka priset för att få 

avsättning för nyttigheten. Därför finns inget incitament för säljaren att höja 

priset på nyttigheten. En säljare som trots detta höjer priset på sina nyttigheter, 

riskerar att konkurreras ut från marknaden eftersom konsumenterna som rat-

ionella nyttomaximerare kommer att välja andra alternativ.72  

2.9 Pareto-effektivitet 

Pareto-effektivitet är en metod för att mäta effektiviteten av en handling eller 
en transaktion och som innebär att minst en person ska få en bättre nyttohem-
tagning samtidigt som den andra personen inte får en nytto- eller välfärdsför-
lust. En handling eller en förändring är pareto-effektiv när den uppnår pareto-
kriteriet.73 Metoden är relativt enkel att applicera på faktiska situationer, t.ex. när 
två personer frivilligt ingår ett avtal om något. Det kan vara att avtal om en vara 
eller tjänst och avtalet grundar sig i ett anbud och en accept. Det innebär att när 
ena parten erbjuder något genom anbudet och den andra parten frivilligt accep-
terar, uppnås ett tillstånd när båda får ett förbättrat välstånd på grund av avtalet 
och en högre nyttonivå uppnås mellan parterna. Därför är åtgärden ekonomiskt 
effektiv eftersom nyttigheterna utnyttjas på bästa sätt.  Som en följd av detta 
ökas även välståndet i samhället. Anledningen till den ökade nyttonivån är att 

                                                      
71 Posner, Economic analysis of Law, s. 6. Se även Dahlman m.fl., s. 50. 
72 Posner, Economic Analysis of Law, s. 11. Se även Dahlman m.fl., s. 52 f. 
73 Dahlman m.fl., s. 54. 
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nyttigheten för varje avtal värderas högre än det som erbjuds. E contrario blir 
följden att om någon av parterna skulle få en försämring genom avtalet skulle 
den parten inte acceptera avtalet.74  

I praktiken innebär det att köparen av renoveringstjänsten värderar den 

högre än vad utövaren av tjänsten gör. Utövaren värderar tjänsten utifrån mar-

ginalkostnaden för tjänsten och köparen, som rationell nytto-maximerare vär-

derar tjänsten utifrån nyttan som det innebär att få tjänsten utförd. Avtalet ger 

en total välfärdsökning som motsvarar skillnaden mellan varans värde för sälja-

ren och köparen.75 Genom avtalet av tjänsten har nyttigheterna utnyttjats opti-

malt eftersom det nu inte finns något mer gynnande avtal och då uppnås ett 

pareto-optimalt tillstånd. Eftersom individerna värderar nyttigheter olika, tjänar 

individerna på att byta eller avtala om nyttigheter, vilket leder till ett minimalt 

slöseri och ett ekonomiskt effektivt utnyttjande av nyttigheterna. När en pareto-

effektiv handling genomförs leder det mot det jämviktstillstånd som marknaden 

eftersträvar. Tillståndet är pareto-optimalt eftersom det inte längre finns några 

transaktioner som gynna individerna.76  

2.9.1 Konsumentöverskott och producentöverskott 

För att mäta pareto-effekten i den totala välståndsökningen av en transaktion 

används konsument- och producentöverskott som mått. Konsumentöverskottet är 

skillnaden mellan vad konsumenten värderar varan till och vad säljaren värderat 

varan till. Det kan även uttryckas som skillnaden mellan vad konsumenten är 

beredd att betala för varan och det pris som säljaren är villig att sälja varan för. 

Som exempel kan nämnas att om köparen är villig att betala 100 kr för en bok 

och säljaren värderar den till 80 kr är konsumentöverskottet 20 kr. Konsumen-

töverskottet kan även summeras när det är flera konsumenter som värderar 

varan olika. I bokexemplet kan en andra konsument värdera boken till 90 kr 

och då blir det totala konsumentöverskottet differensen av de båda konsumen-

ternas värdering (100 kr + 90 kr = 190 kr) och säljarens värdering gånger antal 

konsumenter (80 kr gånger 2 = 160 kr). Det totala konsumentöverskottet blir 

då 30 kr (190 – 160 = 30).77 

Producentöverskottet är skillnaden mellan intäkterna för en försåld vara och 

marginalkostnaderna för varan. Eftersom säljaren också är en rationell nytto-

maximerare skapar denne ett vinstutrymme genom att sätta ett högre försälj-

ningspris än marginskostnaden för varan. Om vi antar att säljarens marginal-

kostnad för boken i bokexemplet är 50 kr, skapas ett producentöverskott på 

skillnaden mellan marknadspriset 80 kr och marginalkostnaden 50 kr, vilket ger 

                                                      
74 Posner, Economic analysis of Law, s. 14. 
75 Dahlman m.fl., s. 80. 
76 Posner, Economic Analusis of Law, s. 9 f. Se även t.ex. Dahlman m.fl., s. 57. 
77 Posner, Economic analysis of Law, s. 16. Se även Dahlman m.fl., s. 58. 
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ett producentöverskott på 30 kr per försåld bok. I bokexemplet blir således 

producentöverskottet 60 kr eftersom två böcker såldes.78 

I diagrammet som visar jämviktsläget återfinns välståndsökningen i området 

till vänster om jämviktsläget. Det innebär att om efterfrågan i utbudet minskar, 

blir effekten att välståndsvinsten minskar. Likaså sker en minskning i välstånds-

vinsten om marginalkostnaderna ökar. Varje negativ förändring från det pareto-

optimala jämviktstillståndet leder till en effektivitetsförlust och är en icke eko-

nomiskt effektiv förändring.79 

2.10 Kaldor-Hicks effektivitet 

Eftersom det är troligt att de flesta resurserna i samhället redan är fördelade 
och att en normgivning eller en förändring som en reglering av marknaden 
oftast leder till att någon får det bättre och någon får det sämre genom att re-
surser omfördelas i samhället, vilket leder till att det blir komplext och svårt att 
mäta Pareto-effektiviteten.80 Likaledes kan en pareto-effektiv förändring mellan 
två parter leda till att en tredje part får en försämring, vilket per se medför att 
förändringen inte är pareto-effektiv eller att det finns ett veto från den förlo-
rande parten mot förändringen.81  

Kriteriet för Kaldor-Hicks effektivitet är uppfyllt om förändringe leder till 

att den samlade välfärdsökningen är tillräckligt stor för att kompensera välfärds-

förlusten för den part som drabbas av försämringen och att det fortfarande 

råder ett välfärdsöverskott. Förändringen ska således leda till ett överskott som 

är så pass stort att det i motsvarande mån kan kompensera den grupp som 

drabbas av försämringen. När kompensationen genomförts ska gruppen som 

fått det bättre fortfarande ha kvar ett överskott. Det behöver dock inte i prakti-

ken ske en kompensation, utan det är tillräckligt att det finns en teoretisk möj-

lighet att kompensera den grupp som fått försämringen.82  

Det innebär i tidigare nämnda bokexemplet att den tredje parten inte kan få 

en försämring som överstiger summan av säljarens och köparens överskott. 

D.v.s. summan av producentöverskottet och konsumentöverskottet (30 kr + 50 

kr = 80 kr) måste vara högre än en eventuell förlust som drabbar den tredje 

parten. Om t.ex. författaren till boken drabbas av en förlust på rund av ute-

blivna royalties eller liknande får den förlusten inte överstiga 80 kr. Det kan 

även uttryckas genom att summan av säljarens och köparens nytta är tillräckligt 

stor för att kompensera den tredje partens nyttoförlust och samtidigt är tillräck-

ligt stor för att de ursprungliga parterna gör en nyttovinst är handlingen Kaldor-

                                                      
78 Dahlman m.fl., s. 58. 
79 Dahlman m.fl., s. 59. 
80 Posner, Economic analysis of Law, s. 14. 
81 Se t.ex. SOU 2015:18, bilaga 3, s. 13. 
82 Posner, Economic analysis of Law, s. 14 f. 
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Hicks effektiv. Eftersom handlingen ökar den totala välfärden är det en poten-

tiell Pareto-optimal handling.83 

Förändringen eller handlingen ökar således den totala välfärden i samhället, 

vilket är grundkravet för Kaldor-Hicks effektivitet. Kriteriet kan även användas 

som en cost-benefit analys som innebär en analys av en ekonomisk effekt av en 

viss förändring som måste vara större än kostnaderna för förändringen för att 

vara Kaldor-Hicks effektiv.84  

2.11 Rättsekonomiska teorier på icke-ekonomiska värden 

Ett problem med att mäta ekonomisk effektivitet är att metoden inte mäter 

rättvisa eller innehåller etiska överväganden. Det kan råda ett Pareto-optimalt 

tillstånd i ett samhälle med stor orättvisa, i vilket rika och välbärgade människor 

har en extremt hög levnadsstandard medan andra har en mycket låg levnads-

standard. Om det t.ex. instiftas en lag som innebär en tvingande omfördelning 

av resurser från de rikaste till de fattigast, är lagen ur ett ekonomiskt perspektiv 

inte en pareto-effektiv förändring eftersom resursfördelningen innebär en för-

sämring för de allra rikaste samtidigt som det leder till en förbättring för de 

fattigaste. Därför är Kaldor-Hicks effektivitet det som vanligtvist används vid 

mätning av ekonomisk effektivitet på icke ekonomiska värden.85  

Kaldor-Hicks effektivitet kan översättas på icke frivilliga transaktioner. Det 

sker genom att fråga sig om transaktionen skulle ägt rum, även om den inte var 

tvingande. Är svaret ja, d.v.s. att transaktionen genomförts ändå så är transakt-

ionen effektiv, förutsatt att den passerar det hypotetiska kompensationstestet 

som metoden innebär.86  

Ett problem med Kaldor-Hicks effektivitet är som tidigare nämnts bristen 

på etiska överväganden. Det kan t.ex. inträffa i situationer när en någon förgri-

per sig på ett brottsoffer genom våldtäkt eller andra sexuella övergrepp och 

genom stöld eller andra olovliga förmögenhetsöverföringar. I ett teoretiskt 

perspektiv kan gärningsmannens samlade nytta vara större en brottsoffrets 

nyttoförlust och fortfarande vara tillräckligt stor för att kompensera tredje part 

som kan vara samhällets kostnader för att omhänderta brottsoffret. Detta är 

givetvis otänkbart i ett civiliserat samhälle och därför grundar sig skyddande 

lagstiftning i dessa fall på etiska överväganden snarare än rent ekonomiska. 

Oavsett om gärningsmannens nytto-vinst överstiger samhället eller brottsoffrets 

samlade nytto-förlust kan inte ett modernt samhälle acceptera kriminaliteten.87 

                                                      
83 Posner, Economic analysis of Law, s. 14. 
84 Posner, Economic analysis of Law, s. 14 f. Se även Dahlman m.fl., s. 56.  
85 Posner, Economic analysis of Law, s. 14 f. Se även Dahlman m.fl., s. 55 f. 
86 Posner, Economic analysis of Law, s. 17. 
87 Posner, Economic analysis of Law, s. 254. 



 34 

 

 

 

Även om besluten i en domstol inte utgår från ekonomiska incitament är det 

enligt Posner möjligt att förutse och analyser beslut från rättsekonomiska teo-

rier. Människan är rationell i sitt beslutsfattande och Posner menar att ekono-

miska incitament och den rationella nytto-maximeraren inte beslutar subjektivt, 

utan att det rationella beslutsfattandet är objektivt och därför kan rättsekono-

miska teorier bidra till att förstå beslutsfattandet i domstolen. Den ekonomiska 

teorin gör inte anspråk på att utgöra ett fullständigt underlag till att förstå, ana-

lysera och förutse människors beteenden och beslut, utan den ska ses som ett 

bidragande perspektiv i en helhetsbedömning. Lagen och domstolarnas beslut 

är komplexa och ibland mångfacetterade och i den komplexiteten kan rättseko-

nomiska teorier ses som ständigt närvarande och därmed även kunna användas 

även i utvärdering och analys när lagstiftning och beslut grundar sig i icke-

ekonomiska värden.88 

Det rättsekonomiska perspektivet huvudsyfte är inte att analysera hur skadan 

uppkommit eller vem som varit vållande utan är i princip att vara framåtblick-

ande och analyser hur skador kan undvikas i framtiden och på så sätt säkerställa 

att den ekonomiska effektiviteten i samhället är maximal. En rättsekonomisk 

analys av en lagstiftning, kan liksom ett prejudicerande avgörande kan komma 

att bli vägledande för hur en part ska agera för att undvika skadeståndsanspråk i 

den typ av ärende eller aktivitet som tvisten avser. En dom i vilken någon döms 

har ur ett ekonomiskt perspektiv ett syfte att fungera som en varning eller en 

vägledning för vilket beteende som är oönskat om någon vill undvika skade-

ståndspliktiga handlingar.89  

Inom common law systemet är det framåtblickande perspektivet nödvändigt 

eftersom domstolen formar rätten och således även den effekt som beslutet 

påverkar hur människor hanterar vetskapen i syfte att undvika risk att drabbas 

av ekonomiska sanktioner.90  

2.11.1 Normgivning 

En marknad som inte är rent ekonomisk, behöver regleras genom lagar för att 

samhället inte enskilda och samhället ska lida stora förluster, eftersom ofrivilliga 

förmögenhetsöverföringar är ekonomiskt ineffektiva. Ofrivilliga förmögenhets-

överföringar leder till ökade kostnader för att skydda sig mot ofrivilliga trans-

aktionerna samtidigt som en förövare behöver öka sina kostnader för att över-

lista skyddsåtgärderna. Utgångspunkten är därför att ofrivilliga förmögenhetsö-

verföringar aldrig kan vara ekonomiskt effektiva eftersom de skulle genomföras 

på marknaden om de var frivilliga. En rationell nyttomaximerare skulle ha sålt 

den till tjuven på frivillig väg om tjuven värderade bilen (nyttigheten) högre än 

bilägaren. Därför kan aldrig en ofrivillig förmögenhetsöverföring vara ekono-

                                                      
88 Posner, Economic analysis of Law, s. 17. 
89 Posner, Economic analysis of Law, s. 33. 
90 Posner, Economic analysis of Law, s. 33. 
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miskt effektiv och den icke-ekonomiska marknaden har därför ett behov av 

reglering.91  

2.11.2 Skuggpriser 

Det rättsekonomiska perspektivet innebär att man kan applicera den ekono-
miska modellen på icke-ekonomiska faktorer, genom s.k. ”skuggpriser”. Det 
ekonomiska värdet på en vara eller en tjänst motsvaras av hur mycket en person 
är villig att betala för den, eller motsatsvis, om personen redan innehar varan, 
hur mycket denne är beredd att sälja den för. Det är möjligt att sätta ett skugg-
pris på t.ex. fängelsestraff eller på andra icke ekonomiska sanktioner genom att 
jämföra med reella värden som t.ex. en förmögenhetsförlust. Det innebär att en 
skärpning av straffskalan kan jämföras med ett ökat pris på en vara. Enligt prin-
cipen om marknadens jämnvikstillstånd syftar en höjning av straffet till att 
verka avhållande och skapa en lägre vilja att begå brottet, eftersom det är för-
knippat med en risk för högre kostnad i form av ett hårdare straff. Detta följer 
den enkla ekonomiska principen att konsumenter köper mer av en vara när 
priset minskar och mindre av varan när priset ökar. Den rationella nyttomaxi-
meraren strävar efter största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad och är 
därför mycket prismedveten. Ökar priset på en vara, kommer den rationella 
nyttomaximeraren att välja andra alternativ till varan, vilket även betyder att när 
straffet är tillräckligt högt kommer den rationella nyttomaximeraren välja andra 
lösningar än att begå brottet, vilket kommer att belysas närmare i avsnittet om 
sanktioner.92  

2.11.3 Risk aversion 

Risk aversion innebär att människan har ett motstånd, en aversion, mot risk.93 
Graden av riskaversion är personlig och i praktiken är människor mer benägna 
till högre risktagande när det finns chans till en större belöning. Människor 
tenderar även att överskatta belöningen eller utfallet när risken är hög och om-
ständigheterna kring utfallet är okända.94 Det kan i sin tur förklara varför män-
niskor är beredda att begå en olaglig handling och riskera ett straff för att uppnå 
belöning, lycka eller nytta.  

                                                      
91 Posner, Economic Analusis of Law, s. 16 f. 
92 Posner, Economic analysis of Law, s. 6. 
93 Se t.ex Nationalencyklopedin, https://www-ne-

se.ezp.sub.su.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=aversion, lydelse 2020-01-14 
94 Posner, Economic analysis of Law, s. 20. 
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3 Vad är penningtvätt? 

Det saknas en allmänt vedertagen definition av penningtvättsbegreppet. Det 

som lagstiftaren menar med penningtvätt är ”åtgärder som syftar till att dölja 

eller omsätta vinning av brottslig verksamhet”.95 Denna definition är relativt 

bred och omfattar således en stor mängd åtgärder.96 Dessutom är penningtvät-

ten är ett internationellt problem, vilket gör det till ett mycket omfatatande 

problem som riskerar att skada de finansiella systemens stabilitet och intigritet. 

Penningtvättsregelverkets skyddsintressen är även mångfacitterat genom att 

dels skydda enskildas och det allmännas förmögenhetsintresse, dels intresset att 

bekämpa ekonomisk och organiserad brottslighet. De finansiella systemens 

stabilitet anges även som ett allmänt skyddsintresse.97 Det finns således en tydlig 

ekonomisk koppling till viljan att kriminalisera penningvätt.98  

I preambeln till fjärde penningtvättsdirektivet99 framgår att EU gör bedöm-

ningen att penningtvätten skadar den finansiella sektorns intigritet, stabilitet och 

anseende och att den utgör ett hot mot unionens yttre och inre marknad. Vi-

dare framgår att tilltron till hela det finansiella systemet äventyras när det utnytt-

jas för penningtvätt.  

Ett aktuellt perspektiv på att tilltron och förtroendet rubbas när de finansi-

ella systemen utnyttjas för penningtvätt är den negativa påverkan på bankernas 

aktiekurser, vilket Danske Bank, Swedbank och nu senast SEB är tydliga exem-

pel på. Aktiekurserna sjönk brant när det blev offentligt att bankerna förknip-

pades med penningtvätt och att Finansinspektionen inledde sanktionsprövning-

ar mot bankerna. Från januari 2018 till oktober 2019 har Finansinspektionen 

inlett 11 undersökningar avseende penningtvätt och de fyra storbankerna i Sve-

rige har varit föremål för utredningar av Finansinspektionen under 2018-

2019.100  

                                                      
95 SOU 2012:12, s. 51 och Prop. 2013/14:121, s. 20. 
96 Se Brå rapport 2011:4, s. 21 och Brå rapport 2015:22, s. 16. 
97 SOU 2012:12, s. 148. 
98 Se Skr. 2013/14:245, s. 6. Se även t.ex. Nationell riskbedömning av penningtvätt, s. 8 och FI:s arbete 

mot penningtvätt, s. 8. Riskerna framgår även av fjärde penningtvättsdirektivet. 
99 Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för 

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, 

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphä-

vande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 

2006/70/EG. 
100 FI:s arbete mot penningtvätt, s. 13. 
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Eftersom det finns ett uttalat ekonomiskt perspektiv i direktiven är ett rätts-

ekonomiskt perspektiv lämpligt som grund för en analys av penningtvättsregel-

verket. 

3.1 Syftet med penningtvätt 

Tidigare forskning inom området har visat att syftet med penningtvätten kan 

sammanfattas i tre olika syften. Det första syftet är att omvandla brottsvinister 

till en mindre misstänkt tillgång. Det andra syftet är att dölja brottsvinsternas 

olagliga ursprung och det tredje syftet är att skapa en legal förklaring till peng-

arna. Det är inte nödvändigt att alla tre syften ska vara uppfyllda för att åtgär-

den kan definieras som penningtvätt, utan ett syfte kan mycket väl vara tillräck-

ligt för att åtgärden kan betraktas som penningtvätt.101 

När själva syftet med penningtvätten uppnåtts inträder en penningtvättspro-

cess som kan delas in i olika faser. Forskningen använder sig oftast av tre, men 

ibland fyra faser för att beskriva en regelrätt penningtvätt.102 

Den första fasen är en placeringsfas, i vilken brottsvinsterna eller brottsutbytet, 

placeras i en finansiell institution, t.ex. i en bank, vilket kan ske på en mängd 

olika sätt. Tidigare användes kontanta medel i stor utsträckning till att köpa dyra 

kapitalvaror som klockor, bilar, motorcyklar, men penningtvätten har utvecklats 

och de misstänkta transaktioner som bankerna rapporteras till Finanspolisen är 

oftast elektroniska transaktioner mellan bankkonton i finansiella institutioner.103  

Att de illegala brottsvinsterna förs in i det legala systemet, betyder inte att de 

omvandlats till synes legala tillgångar, utan nästa steg i processen blir att brotts-

vinsterna skiktas, genom att de förs mellan olika konton, bolag, organisationer 

etc. Syftet med detta steg är att dölja pengarnas ursprung och att försvåra spår-

ningen av pengarna.104 

Det tredje steget syftar till att skapa en legitim förklaring till pengarnas ex-

istens. Det sker ofta genom att skapa fiktiva vinster från legala affärsaktiviteter. 

Al Capone skapade en legitim förklaring till brottsvinster genom att bokföra 

högre intäkter än de verkliga i bokföringen i sina tvättinrättningar. När pengar-

na är integrerade i det finansiella systemet och ursprungen omvandlat till att 

framstå som legala vinster är penningtvättsprocessen slutförd. Pengarna har 

integrerats i det finansiella systemet.105  

                                                      
101 Brå 2011:4, s. 23, Se även SOU 2012:12, s. 52 och Prop. 2013/14:121, s. 20. 
102 Brå 2011:4, s. 23 ff., Se även SOU 2012:12, s. 52 f och Prop. 2013/14:121, s. 20 ff. 
103 Brå 2011:4, s. 24.  
104 Brå 2011:4, s. 25. Se även SOU 2012:12, s. 53. 
105 Brå 2011:4, s. 25. Se även SOU 2012:12, s. 54. 
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Den fjärde fasen, som ibland anses omfattas som en fas i penningtvätten är 

återinvestering, vilket innebär att de tvättade pengarna nu kan återinvesteras i 

legal verksamhet.106 

Ett annat exempel på regelrätt penningtvätt är användandet av brottsvinster 

till lyxkonsumtion. Om en person vill köpa en dyr produkt, som t.ex. en bil, kan 

personen ta ett lån, antingen själv eller via en bulvan, i syfte att finansiera bilkö-

pet. Brottsvinsten används sedan för att betala av lånet i snabb takt och därmed 

framstår bilköpet som att det är finansierat med legala inkomster. Personen kan 

sedan sälja bilen och använda pengarna till något annat önskvärt om denne så 

önskar. Åtgärden får till effekt att pengarnas ursprung är dolt genom en regel-

rätt penningtvätt.107 

Utöver den regelrätta penningtvätten förekommer även andra åtgärder som 

omfattas av begreppet och definitionen penningtvätt. Det är t.ex. när ett bolag 

vill betala ut lön till svart arbetskraft som inte är officiellt anställda. Det sker 

t.ex. genom att företrädaren för bolaget anlitar ett fakturaföretag, i vilket denne 

har kontakter, eller som helt eller delvis drivs av andra kriminella personer. 

Fakturaföretaget utfärdar falska fakturor till bolaget som i sin tur för över 

pengar till fakturaföretaget. Fakturaföretaget tar sedan ut pengarna kontant och 

för dessa (genom penningkurirer) till bolaget som sedan betalar lönen med 

kontanter till arbetstagarna. Brå beskriver fenomenet som penningmaskering, 

men det omfattas ändå av definitionen som penningtvätt eftersom det är en 

åtgärd som syftar till att dölja vart pengarna tar vägen i syfte att undandra sig 

beskattning.108 

Ytterligare ett perspektiv på penningtvätt, vilket dock inte omfattas av pen-

ningtvättsregleringen, är en omsättning av brottsvinster i en s.k. ”akvarieeko-

nomi”. Det innebär att brottsvinster överförs mellan olika personer utanför den 

legala ekonomin. Pengarna stannar s a s kvar i den kriminella sfären och återin-

vesteras i ny brottslighet eller konsumeras genom inköp av varor och tjänster 

som inte omfattas av rapporteringsplikt till myndigheterna.109 

3.2 Penningtvättsregleringen 

3.2.1 Penningtvättsregelverket i Sverige 

Det idag gällande regelverket mot penningtvätt i Sverige står i princip på två 

ben. Det ena utgörs av administrativa åtgärder som utövare av finansiell verk-

samhet måste genomföra för att förebygga, upptäcka och förhindra penning-

tvätt i sin verksamhet och det andra består av straffrättsliga bestämmelser.  

                                                      
106 Brå 2011:4, s. 25. Se även SOU 2012:12, s. 54. 
107 Brå 2015:22, s. 19. 
108 Brå 2015:22, s. 20. 
109 Brå 2015:22, s. 21. 
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De administrativa bestämmelserna utgörs i huvudsak av lagen (2017:630) om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) 

samt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Utöver lagarna 

finns förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism som närmare reglerar tillämpningen av penningtvättslagen. De straff-

rättsliga bestämmelserna utgörs av lagen (2014:307) om straff för penning-

tvättsbrott (penningtvättsbrottslagen). 

Mitt fokus ligger på en analys av de straffrättsliga bestämmelserna i penning-

tvättsbrottslagen. Övriga direktiv och administrativ lagstiftning kommer endast 

översiktligt behandlas för att skapa en helhetsförståelse för regelverket. 

3.2.2 EU:s penningtvättsdirektiv 

Penningtvätt beskrivs som ett sätt att få illegala brottsvinster att omvandlas till 

legala inkomster genom att dölja brottsvinsternas ursprung så att de kan omsät-

tas i den legala ekonomin. I artikel 1(a) i fjärde penningtvättsdirektivet definie-

ras penningtvätt som:  

”Omvandling eller överföring av egendom, i vetskap om att egendomen härrör 
från brottslig handling eller från medverkan till brottslig handling, i syfte att hem-
lighålla eller dölja egendomens olagliga ursprung eller för att hjälpa någon som är 
delaktig i en sådan verksamhet att undandra sig de rättsliga följderna av sitt hand-
lande.”  

 

Utöver själva omvandlingen eller överföringen är även åtgärder enligt artikel 1 

(b), hemlighållande eller döljande av en egendoms ursprung, belägenhet, förfo-

gandet över egendomen, förflyttning av rättigheter som är knutna till egendo-

men eller äganderätten att anse som penningtvätt. Detta är under förutsättning 

att det finns vetskap om det olagliga ursprunget. Även medhjälp till sådana 

åtgärder är att avse som penningtvätt.  

I artikel 1 (c) stadgas att förvärv, innehåll och brukande av egendom som 

härrör från brottslig handling att anse som penningtvätt, under förutsättning att 

det fanns vetskap om egendomens brottsliga ursprung vid tiden för mottagan-

det av egendomen. Slutligen stadgas i artikel 1 (d) att deltagande, medhjälp, 

rådgivning m.m. vid utförandet av handlingar som avses i leden a-c är att anse 

som penningtvätt. 

3.2.3 Det administrativa regelverket i Sverige 

EU:s definition av penningtvätt införlivades i svensk rätt genom lagen (2009:62) 

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 2017 ersattes 2009 

års lag med den nya penningtvättslagen. Bakgrunden till införandet av den nya 

lagen var förändringar i EU-direktiven när det tredje penningtvättsdirektivet, 

ersattes med fjärde penningtvättsdirektivet. I fjärde penningtvättsdirektivet 
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anpassades unionsrättsakterna till FATF:s internationella standarder för be-

kämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Bl.a. infördes nya krav 

på förteckningar över verkliga huvudmän samt skärpta krav på kundkännedom 

och riskbaserade rutiner för alla utövare av finansiell verksamhet.  

För myndigheter infördes krav på samordning av insatser och resursfördel-

ning mellan myndigheterna samt ett ökat fokus på finansunderrättelseenheter-

nas funktion.110 Det infördes även utökade sanktionsmöjligheter.111 Syftet var att 

nå en mer harmoniserad nivå avseende det förebyggande arbetet mot penning-

tvätt inom EU. I och med införandet av fjärde penningtvättsdirektivet ansåg 

regeringen att det var nödvändigt att se över gällande lagstiftning där utgångs-

punkten för lagstiftningen skulle vara en effektiv bekämpning av penningtvätt 

och finansiering av terrorism, samtidigt som lagstiftningen inte skulle verka 

hämmande för den finansiella marknaden. 2009 års lag hade ändrats vid flera 

tillfällen och upplevdes som svår och otillgänglig för verksamhetsutövarna och 

regeringen ansåg att införandet av fjärde penningtvättsdirektivet skulle göra 

lagen än mer svåröverskådlig. Enligt förarbetena fanns en tydlig målsättning att 

inte införa strängare regler än nödvändigt för att inte hindra möjligheterna för 

de finansiella aktörerna att bedriva en effektiv näringsverksamhet.112  

 

Definitionen som slutligen infördes i 1 kap. 6 § penningtvättslagen lyder:  

”Med penningtvätt avses i denna lag åtgärder med avseende på pengar eller an-
nan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som  
1. kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet, 
2. kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess 

värde, 
3. kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller 
4. innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen. 
Vid tillämpning av denna lag ska med penningtvätt jämställas åtgärder med egen-
dom som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller någon 
annan genom en framtida brottslig handling.” 

 

Definitionen skiljer sig något från den tidigare definitionen i 2009 års pen-

ningtvättslag. Skälet till detta är att definitionen skulle anpassas till den straff-

rättsliga regleringen av penningtvättsbrottet när själva penningtvättsmomentet blev 

kriminaliserat.  

3.2.4 Straffrättsliga bestämmelser i Sverige 

Penningtvättsåtgärder innebär att någon upprätthåller ett oönskat tillstånd som 

uppkommit på grund av ett förbrott. Syftet med att kriminalisera penningtvätt 

                                                      
110 Finansunderrättelseenheten förkortas FIU. Finanspolisen är Sveriges FIU. 
111 Detta är de reviderade standarderna som utgör grunden för bekämpning av penningtvätt inom 

EU. Se t.ex. 4 § i preambeln i fjärde penningtvättsdirektivet. Se även prop. 2016/17 s. 171 ff. 
112 Se prop. 2016/17, s. 174 f. 
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är att motverka att detta oönskade tillstånd upprätthålls och att förhindra möj-

ligheterna att tillgodogöra sig brottsvinster och att en gärningsperson kan för-

foga över brottsvinsterna genom att dölja brottsvinsternas illegala ursprung och 

skapa legitima förklaringar till densamma.113 De straffrättsliga bestämmelserna 

kan också sägas syfta till att avgränsa de handlingar inom penningtvätt som är 

kriminaliserade.114  

Fram till 2014 saknades begreppet penningtvätt i svenska straffrättsliga be-

stämmelser och utgjordes istället av penninghäleri och penninghäleriförseelse (9 

kap. 6a och 7 a §§ Brottsbalken (1962:700)) vilka senare upphävdes genom 

lagen (2014:308) om ändring i brottsbalken. Enligt de äldre bestämmelserna 

utgjordes den brottsliga gärningen av ett främjande av möjligheterna för någon 

annan att tillgodogöra sig brottslig egendom eller värdet av egendom som kom 

från brottsligt förvärv. Det innebar att det var nödvändigt att det fanns ett 

styrkt förbrott och att egendomen som skulle döljas kom från detta brott.115  

Innan penningtvätten blev kriminaliserad, var åklagaren således tvungen att 

styrka förbrottet till penningtvätten, vilket numera är förändrat till ett krav att 

styrka att brottsvinsterna härrör från brottslig verksamhet.  Det är således en 

modern definition som vuxit fram och förändrats, framförallt efter att själva 

penningtvätten blev kriminaliserad i Sverige 2014.  

 

I 3 § penningtvättsbrottslagen framgår definitionen av penningtvättsbrott 

som: 

”För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja pengar eller annan 
egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjlig-
heterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som 
1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med 

egendomen, eller 
2. tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar 

förklaring till innehavet i egendomen, deltar i transaktioner som utförs för 
skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd. 

Straffet är fängelse i högst två år” 
 

Åtgärderna som anges i lagtexten ska tolkas som exemplifierande och är inte 

att anse som en uttömmande uppräkning av straffbara handlingar.116 Den 

svenska definitionen av penningtvätt är således relativt bred och innefattar en 

rad åtgärder, som omfattar befattning med pengar och med egendom som här-

rör från brott. Det innebär en bredare definition än att bara dölja pengarnas 

ursprung och skapa en legitim förklaring till pengarna.  

Förutsättningen för att en handling ska kunna vara penningtvätt är just att 

egendomen har samband med ett fullbordat förbrott. Det är dock inte nödvän-

                                                      
113 SOU 2012:12, s. 146 f. 
114 Prop. 2013/14:121, s. 44. 
115 Prop. 1990/91:127, s. 52 ff. Se även prop. 2013/14:121, s. 30 f. 
116 Prop. 2013/14:121, s. 50. 
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digt att det är ett specifikt eller konkret brott, utan det är tillräckligt att åklaga-

ren visar att egendomen härrör från brottslig verksamhet. I och med penning-

tvättsbrottet utökades till att även omfatta brottsvinster från t.ex. skatte- eller 

tullbrott.117 Det är en skillnad mot de tidigare bestämmelserna om penninghä-

leri, i vilket ett undandragande av legala inkomser inte var att anse som pen-

ninghäleri.  

3.2.4.1 Rekvisiten i penningtvättsbrottet 

Det finns tre rekvisit som är uppställda i lagtexten.  

Det första rekvisitet är att åtgärden syfta till att dölja egendomens ursprung 

eller att någon främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen. 

Det innebär att det måste finnas en avsikt med gärningen, d.v.s. att den har ett 

specifikt syfte, vilket innebär ett döljande eller tillgodogörande för någon. Ut-

trycket ”någon” är ospecificerat och det kan vara en någon annan person, likväl 

som sig själv. Syftet eller avsikten med gärningen är knutit till själva penning-

tvättsgärningen, vilket innebär att den som t.ex. tar emot pengar som härrör 

från brott gör sig skyldig till penningtvätt även om personen i sig inte har syfte 

att tvätta pengarna, utan bara upplåter sitt konto till en person som har för 

avsikt att tvätta pengarna.118  

Det andra rekvisitet är att pengarna ”härrör” från brott. Det innebär att den 

gärning som inneburit en förmögenhetsöverföring måste komma från brott 

eller brottslig verksamhet. Det kan vara både förmögenhetsbrott eller ett un-

dandragande av pengar som i ett skatte- eller bokföringsbrott. Brottet behöver 

inte vara specificerat, utan det är tillräckligt att det framgår att det finns kon-

kreta omständigheter om brottslig verksamhet. Omständigheterna kring brottet 

behöver inte styrkas i tid och rum och det behöver inte vara det konkreta 

brottsutbytet som omfattas av penningtvättsåtgärderna. Bestämmelserna omfat-

tar även egendom som trätt i det ursprungliga brottsutbytets ställe eller värdet 

av brottsutbytet som omfattas av bestämmelsen.119 

Det tredje rekvisitet finns i andra stycket och är uppdelat i två punkter som 

beskriver de åtgärder som måste vidtas i penningtvättssyfte för att handlingen 

ska vara straffbar. I första punken beskrivs åtgärdena överlåta, förvärva, om-

sätta, förvara eller vidta annan sådan åtgärd med egendoms om härrör från 

brott eller brottslig verksamhet. Det är inte en uttömande list på straffbelagda 

åtgärder, utan ska ses som en indikation på åtgärder som är otillåtna. Det avgö-

rande är att åtgärden har betydelse för möjligheten att dölja egendomens ur-

sprung eller för någon att tillgodogöra sig densamma eller värdet av den. Åtgär-

derna kan vara både fysiska eller elektroniska, vilket innebär att ett upplåtande 

av ett bankkonto kan vara en otillåten åtgärd om den sker i penningtvättssyfte. 

Den andra punkten omfattar handlingar som att tillhandahålla, förvärvar eller 

                                                      
117 Prop. 2013/14:121, s. 47 f. 
118 Prop. 2013/14:121, s. 108 f. 
119 Prop. 2013/14:121, s. 109. 
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upprätta handlingar som ger skenbara förklaringar till egendomens ursprung. 

Även deltagande i skentransaktioner och att uppträda som bulvan är straffbart 

enligt den andra punkten.120  

3.2.4.2 Förmögenhetsöverföringen 

Av 3 § penningtvättsbrottslagen framgår att det är tillräckligt att styrka att egen-

domen som är föremål för penningtvätten härrör från brottslig verksamhet. 

Egendomen behöver således inte komma från ett specifikt förbrott, utan det är 

en generell beskrivning av brottslig verksamhet och innefattar alla brott som 

kan ge upphov till vinning. Ett brott som kan ge upphov till vinning innebär i 

praktiken en förmögenhetsöverföring från en fysisk eller juridisk person till 

någon annan.  Förmögenhetsöverföringen kan vara ofrivillig och uppstå från 

brott som t.ex. stöld, bedrägeri, häleri och andra förmögenhetsbrott, men för-

mögenhetsöverföringen kan även grunda sig på frivillighet. Det kan t.ex. var 

betalning till någon som ska utföra ett brott eller betalning för narkotika eller 

skattebrott.121  

3.3 Rättsekonomiskt perspektiv på penningtvättsbrottet 

3.3.1 Kan brott vara ekonomiskt effektiva i ett 

samhällsperspektiv? 

En ofrivillig förmögenhetsöverföring belastar brottsoffret och i många fall även 

en tredje part på ett negativt sätt genom förlorade nyttoeneheter. Om brottsoff-

ret är en enskild individ kan denne t.ex. behöva stöd och hjälp av samhället på 

olika sätt. Brottsoffret kan vara i behov av sjukhusvård och brottsofferstöd och 

brottsoffrets arbetsgivare kan belastas vid sjukskrivning. Polisen ska utreda 

brottet och om förundersökningen leder till åtal ska gärningen prövas i en rät-

tegång. Det blir således stora påfrestningar för samhällets olika funktioner, 

vilket är kostnadskrävande och ger till effekt att handlingen på det hela inte är 

ekonomiskt effektiv. 

Ett brott leder visserligen till ökad nytta för den individ som går i land med 

sitt brottsliga förvärv, men för den som drabbas av brottet sker en nytto-

förlust. Detta oavsett om nyttan mäts i nyttoenheter eller i pengar. Brottslighet 

som stöld, bedrägeri, mord, våldtäkt innebär en ofrivillig förmögenhetsöverfö-

ring till förövaren. Det skulle i teorin kunna vara så att gärningsmannen värde-

rar nyttan högre än vad motsvarande förlust är för brottsoffret, men ett brott 

kan aldrig vara ekonomiskt effektivt eftersom det innebär en lägre kostnad att 
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undvika att begå brott, än att brottet utförs och man behöver ställa sig frågan 

om förmögenhetsöverföringen hade genomförts på frivillig väg.122 

Första steget i en rättsekonomisk analys blir således att fastställa om förmö-

genhetsöverföringen hade genomförts om den varit frivillig. Om det var så att 

en tjuv värderade en cykel högre än den riktige ägaren till cykeln blir effekten 

att fler personer än tjuven, d.v.s. även konsumenter som ett kollektiv, skulle 

värdera cykeln högre än säljaren. Cykeln skulle då ha ett marknadspris till vilket 

kollektivet värderade cykeln. Om marknadspriset skulle vara högre än det som 

den riktige ägaren till cykeln värderar den till, skulle den ursprunglige ägaren 

istället välja att sälja cykeln på marknaden.  Slutsatsen blir att förövaren inte kan 

värdera nyttan av en ofrivillig förmögenhetsöverföring högre än vad ägaren till 

förmögenheten gör.123  

Om samhället skulle tillåta ofrivilliga förmögenhetsöverföringar som stöld, 

bedrägerier och liknande förmögenhetsbrott, skulle ägarna eller innehavaren av 

egendomen eller nyttigheten behöva investera pengar i att skydda sin egendom, 

såväl fysiskt som psykiskt för att inte behöva utsättas för en ofrivillig transakt-

ion. Likaledes skulle en förövare behöva spendera tid och ekomiska resurser för 

att försöka överlista eller bryta sig igenom ägarens skyddsåtgärder. Det innebär 

en sammanlagd välfärdsförlust för samhället och därför blir inte förmögenhets-

brotten ekonomiskt effektiva.124 

3.3.2 Rättsekonomiskt effektiv penningtvättslagstiftning? 

En penningtvättshandling kan således inte från ett rättsekonomiskt perspektiv 

vara ekonomiskt effektiv när handlingen grundar sig i en otillåten förmögen-

hetsöverföring.  

Ett undandragande av brottsvinster innebär i praktiken att effekten av för-

brottet, d.v.s. det oönskade tillståndet blir bestående. Detta gäller såväl den som 

drabbats av själva brottet eller den som trätt i dess ställe. Det kan t.ex. vid en 

stöld av egendom (i grunden en ofrivillig förmögenhetsöverföring) bli så att 

brottsoffret ersätts av sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget blir då den som 

drabbats av förmögenhetsöverföringen med en bestående negativ nyttoeffekt.125  

Då uppstår frågan om ett undandragande av egendom som inte grundar sig i 

ofrivilliga förmögenhetsöverföringar kan vara ekonomiskt effektiva. Ett undan-

dragande av egendom i syfte att t.ex. undvika beskattning är i princip en otillå-

ten förmögenhetsöverföring eftersom den undandragna förmögenheten är 

föremål för beskattning och skatten tillhör staten. Den som undandrar egen-

domen behåller den till sin egen nytta, vilket innebär en nyttoökning för den 

personen, men samtidigt en nyttoförlust för samhället och staten som helhet. 
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Vid brott mot samhället och staten, kan inte nyttan för individen kan inte vara 

större än nyttan för staten eftersom beskattningen är en metod för staten att 

maximera välfärden och bedriva samhällstjänster för alla medborgare i sam-

hället. Om någon undandrar egendomen innebär det en välfärdsförlust för det 

övriga kollektivet.126 

3.3.3 Lagstiftningens skyddsintressen 

Sanktioner mot att bryta mot penningtvättsbrottslagen syftar generellt till att 

avskräcka en kriminell person för att begå brottet och därmed förhindra att 

gärningsmannen tillgodogör sig brottsvinster som senare kan omsättas i den 

legala ekonomin. En riskmedveten kriminell person väger risken att begå brot-

tet, d.v.s. finna en nyttomaximering, mot risken att bli upptäckt och utsatt för 

sanktioner. Beroende på den kriminella personens riskbeteende kommer denna 

att antingen ta risken och begå brottet eller undvika att begå brottet på grund av 

risken för upptäckt. Storleken av nyttan är givetvis en avgörande faktor som en 

rationell nyttomaximerande kriminell person ställer sig.127  

Penningtvättslagstiftningen har flera skyddsintressen och det är mot dessa 

skyddsintressen som den rättsekonomiska utgångspunkten måste ha sin ut-

gångspunkt. De skyddsintressen som nämns i samband med kriminaliseringen 

av penningtvätt är enskildas och det allmännas rätt till skydd för egen egendom, 

intresset att effektivt kunna bekämpa ekonomisk och organiserad brottslighet 

samt motverka att brottsutbyte förs in i det ekonomiska kretsloppet och i de 

finansiella systemen. Vidare framgår det tydligt att straffansvaret ska inriktas 

mot de handlingar som bidrar till att kriminella personer kan tillgodogöra sig 

brottsvinster och på så sätt förhindra att brottsvinsterna kan återtas.128  

Det är inte bara brottsvinsterna som är fokus för lagstiftningen, utan pen-

ningtvättbrottet har även som syfte att motverka de gärningar som utgör själva 

förmögenhetsöverföringen. Det finns således ett starkt samband mellan för-

brottet och själva penningtvätten. Ett döljande av egendomens brottsliga ur-

sprung innebär även ett förhindrande att förbrottets upptäcks, utreds och 

beivraas. Därmed finns en likhet med brotten skyddande av brottsling och hä-

leri som i grunden handlar om en delaktighet som följer som en direkt effekt av 

förbrotten.129 

I och med att lagstiftningens skyddsintressen är skyddet mot ofrivilliga för-

mögenhetsöverförningar, en effektiv rättsskipning och skyddet för den finansi-

ella marknaden, blir det tydligt att det finns ekonomiska överväganden i förar-

betena till penningtvättsbrottslagen. Dels avser det skydd för ofrivilliga förmö-

genhetsöverföringar och dels är utgångspunkten att penningtvätt skadar det 
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finansiella systemet. Samhällskostnaderna för ett skadat finansiellt system kan 

ställas mot kostnaderna för den enskilde kriminella person som begår penning-

tvätten i en cost-benefit analys som analyserar kostnaden mot den förväntade 

nyttohemtagningen av en viss bestämmelse.130 

3.3.4 Pareto-effektiv lagstiftning 

En lagstiftning som hindrar en person från att få en ökad nyttohemtagning är 

inte en pareto-effektiv handling. Men lagstiftningen har i grund och botten ett 

skyddande intresse och en reglering av marknaden är tillåten när marknaden 

misslyckats att reglera sig själv. En ofrivillig förmögenhetsöverföring kan aldrig 

vara ekonomiskt effektiv och därför ligger det i marknadens, d.v.s. samhällets 

intresse att skydda medborgarna från ekonomiska välfärdsförluster som grun-

dar sig på ofrivillighet och kriminalitet.131  

Visserligen kan det argumenteras för att en person som begår brott får en 

välfärdsökning genom tillgodogörandet av brottsvinster. En lagstiftning som 

förhindrar denna nytto-maximerar att tillgodogöra sig nytta, kan vid en första 

anblick verka icke pareto-effektiv, eftersom den förhindrar eller förminskar 

gärningspersonens nytta genom att ta bort möjligheterna att tillgodogöra sig 

brottsvinsterna, eller genom att återta en uppnådd välfärdsökning. Lagstiftning-

en kan dock ses som reglering av en marknad som misslyckats med att reglera 

sig själv att finna det pareto-optimala jämviktstillståndet. Penningtvättsregelver-

ket har ekonomiska incitament, vilket tydligt framgår av skyddsintressena och 

regelverket har en ”all crimes approach” som utgångspunkt.132  

Eftersom det finns aktörer på marknaden som inte följer de oskrivna mark-

nadsreglerna och som inte fungerar rationellt i en marknadskontext är det nöd-

vändigt med en reglering av marknaden. En gärningsman kan agera rationellt 

utifrån sina egna nytto-preferenser, men effekten av en otillåten förmögenhets-

överföring kan aldrig vara pareto-optimal eftersom den, översatt på en fri eko-

nomisk marknad, då inte skulle genomföras.133  

En penningtvättsåtgärd är en följd av en otillåten förmögenhetsöverföring 

och kan således inte heller vara pareto-effektiv. I och med att otillåtna eller 

ofrivilliga förmögenhetsöverföringar inte är pareto-effektiva, men ändå före-

kommer, behövs en reglering av marknaden och på så sätt är lagstiftningen 

pareto-effektiv. Samhällsnyttan eller den totala välfärden minskar när olovliga 

och ofrivilliga förmögenhetsöverföringar äger rum och en lagstiftning som 

förhindrar att det sker kan anses vara pareto-effektiv eftersom den syftar till att 

upprätthålla jämviktstillståndet. 
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En reglering av marknaden, som penningtvättsbrottslagen utgör, innebär att 

det alltid finns flera aktörer som påverkas på ett eller annat sätt och därför blir 

det i princip mycket svårt att analysera om en lagändring eller införandet av en 

ny lagstiftning är pareto-effektiv i bokstavlig mening. Marknaden består av 

skyddsintressena enskilda, samhället och den finansiella marknaden. Det är 

således komplexa skyddsintressen som alla drabbas vid en ofrivillig förmögen-

hetsöverföring som penningtvätten innebär. Av den anledningen är det i prakti-

ken en Kaldor-Hicks analys som utgör grunden för att utvärdera rättsekono-

misk effektivitet i penningtvättslagstiftningen.134 

3.3.5 Kaldor-Hicks effektiv lagstiftning 

Kaldor-Hicks effektivitet, innebär att den totala välfärds-eller nyttoökningen 

ska vara tillräckligt stor för den grupp som får en välfärdsökning teoretiskt ska 

kunna kompenser den förlorande gruppen och ändå ha ett överskott kvar.135  

I förarbetena till penningtvättslagstiftningen förekommer vissa ekonomiska 

överväganden om kostnader och konsekvenser av lagstiftningens införande. 

Dessa överväganden begränsas främst till att omfatta rättsväsendets ökning av 

kostnader för att utreda och lagföra penningtvättbrotten. Samtidigt konstaterar 

regeringen att intäkterna från förverkade brottsvinster förväntas öka, vilket kan 

viktas mot de ökade kostnaderna. Regeringen bedömer att bankerna inte 

nämnvärt kommer belastas med ökade kostnader, men att lagstiftningen inne-

bär andra välfärdsbegränsande aktiviteter, som t.ex. dispositionsförbudet som 

innebär en tillfällig frysning av ekonomiska medel. Det innebär att den som 

äger tillgången inte tillåts disponera den på det sätt som denna önskar, men det 

bedöms vara en tillfällig inskränkning och att effekten inte skiljer sig från de 

regler om kvarstad som fanns innan lagförslaget. Lagförslaget leder visserligen 

till ökade kostnader för rättsväsendet, men dessa kostnader kan finansieras 

inom ramen för befintliga anslag. De kostnader som bedöms drabba verksam-

hetsutövarna anses i princip är försumbara.136 

Penningtvättsbrottet grundar sig i ofrivilliga förmögenhetsöverföringar eller 

vinning från brottslig verksamhet, vilka är samhällsekonomiskt ineffektiva 

handlingar. Det innebär att alla kringåtgärder som syftar till att dölja egendo-

mens ursprung blir samhällsekonomiskt ineffektiva efterson den allmänna väl-

färden inte ökar av dessa handlingar. Frågan uppstår då om en kriminalisering 

av undandragande genom skatt- och bokföringsbrott eller vinning från narkoti-

kabrottslighet vara samhällsekonomist effektiv.  

Ett skatte- eller bokföringsbrott innebär en välfärdsförlust för samhället och 

staten som helhet. Även om välfärdsökningen för den som undandrar egen-

omen är tillräckligt stor för att kunna kompensera den välfärdsförlust som 
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drabbar samhället, kan den inte vara Kaldor-Hicks effektiv eftersom priset på 

samhällstjänsterna skulle öka för kollektivet och därmed minskar konsumentö-

verskottet som är en del av den totala välfärdsnyttan. Från ett rättsekonomiskt 

perspektiv kan aldrig en transaktion vara ekonomiskt effektiv om den inte ge-

nomförs frivilligt. Ett undandragande är i princip en ofrivillig handling sett ur 

samhällets synvinkel och den kan därför inte vara Kaldor-Hicks effektiv ef-

tersom den totala välfärden bygger på att alla bidrar till samhället.137   

Slutsatsen blir att lagstiftningen är en Kaldor-Hicks effektiv reglering av 

marknaden. Frågan uppstår då hur lagstiftningens sanktionssystem slår mot 

gärningspersonen och om den kan sägas vara samhällsekonomiskt effektiv. 

3.3.6 Sanktioner 

Sanktioner i form av böter är i princip alltid ekonomiskt effektiva eftersom 

böterna ger en total välfärdsökning för samhället och intäkterna från böterna 

kan användas till att kompensera samhället som kollektiv. Dessutom genererar 

inte böter några kostnader för samhället efter att böterna betalats. Det blir t.ex. 

inte några kostnader för att hålla gärningsmannen inkapaciterad. Böter kan även 

fungera avskräckande för en potentiell gärningsman, men då är det viktigt att de 

är tillräckligt höga för att avskräcka även en riskvillig gärningsman, annars has 

bötesbeloppet ingen effekt på dessa individer, utan endast på individerna med 

riskaversion.138 

Från ett rättsekonomiskt perspektiv är böter således effektivare än fängelse-

straff, särskilt när gärningsmannen är solvent, för då finns i princip inget inci-

tament att inkapacitera gärningsmannen. Argumentet mot att endast böter är en 

effektiv sanktion, är att en solvent gärningsman snabbt betalar de ekonomiska 

sanktionerna och kan sedan gå vidare med sitt liv och lämna straffet bakom sig. 

Sanktionen leder inte till en förlust i humankapital. Ett fängelsestraff ger en 

högre kostnad i gärningsmannens humankapital och således även i dennes sam-

lade välfärd, oavsett ekonomisk status på gärningsmannen.139  

Enligt ett rättsekonomiskt perspektiv måste dock sanktionernas storlek 

överstiga värdet av det som ska skyddas av lagstiftningen. Det innebär att sankt-

ionen för att stjäla en bil, måste vara högre än bilens värde, för annars riskerar 

stölden av bilen att bli ett substitut för att köpa bilen på marknaden.140 Detta 

kan även uttryckas som att kostnaden att undvika att en skada inträffar är 

mindre för förövaren är kostnaden för den som drabbats av skadan.141 

Straffet för penningtvättsbrott är fängelse i högst två år och straffskalan för 

grovt penningtvättsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det är 
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det abstrakta straffvärdet som uttrycks i lagstiftningen. Enligt allmänna straff-

rättsliga principer om straffmätning innebär det i praktiken att det är möjligt för 

domstolen att döma till böter i stället för till fängelse om det konkreta straff-

värdet i den specifika situationen inte överstiger bötesnivån.142 Det innebär från 

ett rättsekonomiskt perspektiv att domstolen har möjlighet att använda ekono-

miska överväganden i domarna och att domen är än mer Kaldor-Hicks effektiv 

om böter väljs som påföljd framför fängelse. 

3.3.6.1 Förverkande 

När penningtvättsbrottet infördes i svensk lagstiftning ansåg regeringen att det 

fanns anledning att se över regelverket avseende förverkande i 36 kapitlet 

Brottsbalken (1962:700). Regeringen förslog att det skulle införas nya bestäm-

melser om förverkande som innebar att det var möjligt att förverka egendom 

som var utbyte av förbrott även hos annan än den som begått förbrottet och 

även när det specifika förbrottet inte var styrkt.143  

Bestämmelsen om förverkande återfinns i 9-11  §§ penningtvättsbrottslagen 

och innebär att det är möjligt att förverka brottsutbyte, såväl som egendom eller 

värdet av egendom som varit föremål för brott eller som är utbyte av brott. 

Utredningen och regeringen ansåg att det var för långtgående åtgärder att även 

kunna förverka brottsutbyte eller egendom som trätt i dess ställe hos någon 

som tagit ett risktagande genom att hantera utbyte av brott eller egendom som 

trätt i dess ställe när förbrottet inte var styrkt. Det innebär att det, enligt 9 § 

penningtvättsbrottslagen, är möjligt att besluta om ett förverkande av pengar 

eller annan egendom som varit föremål för penningtvättsbrott (undantaget 

näringspenningtvätt) eller utbyte av brott liksom ersättning för kostnader i 

samband med brott eller värdet av densamma. Förverkande får, enligt 11 § 

penningtvättsbrottslagen får ske hos gärningsmannen eller den som medverkat 

till brottet, den som trätt i gärningsmannens eller den medverkandes ställe, den 

som beretts vinning av brottet eller näringsidkare. Det är dessutom möjligt att 

förverka egendom som någon erhållit genom arv, gåva, testamente eller bodel-

ning och i de fall någon haft vetskap eller skäligen kunnat anta att egendomen 

hade koppling till förbrottet.144 

Möjligheterna till förverkande ger utökade möjligheter för staten att återta 

egendom eller värdet av egendom som varit föremål för penningtvätt. Ett åter-

tagande av brottsvinster från någon som gjort sig skyldig till penningtvättsbrott 

innebär en minskning av den personens välfärd, samtidigt som det sker en ök-

ning av samhället och statens välfärd. Eftersom beslut om förverkande grundar 

sig på ofrivilliga transaktioner är förverkandebesluten ekonomiskt effektiva, 

även när det enskilda förverkandet orsakar en välfärdsförlust för den som olov-

ligen innehar brottsvinsten. Ett förverkande faller staten tillgodo och kan i 
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princip användas till att kompensera både den person hos vilken egendomen 

togs ifrån, men även andra medborgare och samhället i stort om vinsten an-

vänds på ett rättvist sätt.  

Förverkande i kombination med böter är en Kaldor-Hicks effektiv transakt-

ion eftersom den förstärker böternas effekt genom att ytterligare öka det över-

stigande värdet av skyddsobjektets förmögenhetsförlust. Det innebär i prakti-

ken att böterna i kombination med förverkandet förstärker incitamentet för en 

person att avstå från att begå den olagliga transaktionen i första hand, eftersom 

det innebär ett ökat risktagande. Likaså förstärker det effekten att kostnaden för 

att undvika att begå handlingen blir mindre för förövaren än för staten och 

stärker incitamentet för förövaren att inte begå gärningen eftersom den är be-

lagt med hög risk.145  

Böter i kombination med förverkande överstiger värdet av den ofrivilliga 

transaktionen och kan jämföras med teorin om straffrättsliga skadestånd (pu-

nitive damages) inom common law-systemet. Syftet med skadestånd vid en 

skada är att kompensera och återställa balansen till det tillstånd som rådde in-

nan skadan inträffade. Ett straffrättsligt skadestånd inom common-law, syftar 

däremot till att överstiga kostnaden för skadan och samtidigt straffa förövaren, 

vilket inte är accepterat i svensk rätt.146  

 

3.3.6.2 Skadestånd 

För att åskådliggöra on skadestånd är ekonomiskt effektiva kan Learned Hand 

formeln användas. En gärningsperson kommer inte att avhålla sig från att begå 

brott som penningtvätt så länge det inte finns incitament för denna att avhålla 

sig från gärningen. Det kan översättas till att kostanden för att förebygga en 

skada är 100 kr och kostnaden för en förövare att undvika skadan är 99 kr eller 

mindre, kommer inte personen att avhålla sig eller investera pengar i att und-

vika att skadan inträffar, om inte staten ålägger sanktioner på förövaren om 

skadan inträffar så att det innebär en mindre kostnad för förövaren om skadan 

inte inträffar, än om den inträffar. Då kan den rationella gärningspersonen välja 

att undvika risken att skadan inträffar, förutsatt att denne har en risk aversion.  

Domare Learned Hand147 definierade i ett känt rättsfall i USA en formel för 

att räkna ut om en förövare var oaktsam eller inte till inträffade skador. Rättsfal-

let avsåg en pråm som kolliderat med en båt, med följd att båten sjönk och 

rättsfrågan var om ägaren till pråmen var skadeståndsansvarig, trots att denne 

inte varit ombord på pråmen eller haft en pråmskeppare på plats. Learned 

Hand ansåg att det fanns en risk i att en pråm i en trafikerad farled kunde slita 

sig och skada andra fartyg. I och med detta ålåg det ägaren att vidta försiktig-

hetsåtgärder för att undvika att skadan inträffade.  Huruvida en person varit 
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oaktsam eller vidtagit de försiktighetsåtgärder som kan förväntas är beroende 

på tre variablar: Kostnaden för att undvika skadan (B), storleken på skadan (L), 

och sannolikheten att skadan inträffar (P).  Learned Hand fann att det var rim-

ligt att förvänta sig att ägaren till pråmen borde haft en person närvarande på 

pråmen under dagtid när skadan inträffade, vilket kan översättas till att det hade 

inneburit en lägre kostnad för pråmägaren att förebygga skadan genom att ha 

en pråmskeppare närvarande än vad den totala kostnaden för skadan innebar. 148 

Formeln kan förevisas i ett diagram, där den vertikala stapeln utgörs av 

kostnad och den horisontella av skyddsintresset. En negativt sluttande kurva 

beskriver förhållandet mellan sannolikhet (P) och förlust (L), vilket innebär 

risken för att skadan inträffar multiplicerat med skadans kostnad (PL). En 

ökande kurva (B) är marginalkostnaden för att undvika skadan. Där kurvan 

möts finns ett jämviktsläge som uppstår när kostnaden för skadan är lika stor 

som marginalkostnaden att undvika skadan. Formeln innebär i korthet att en 

förövare som orsakar en skada är oaktsam till vänster om jämviktsläget ef-

tersom kostnaden för att undvika skadan är lägre än den totala förlusten. Mot-

satsvis är inte en person att anse som oaktsam om kostnaden för att undvika 

skadan är höge än den totala skadekostnaden eller förlusten. Förutsättningen att 

mäta oaktsamheten är att förövaren är riskneutral, d.v.s. utvärderar det ekono-

miska vinsten utan hänsyn till risken.149  

Applicerat på en person med uppsåt eller med syfte att dölja pengars ur-

sprung, d.v.s. en person som utför en penningtvättsåtgärd, innebär det att den 

personen alltid befinner sig till vänster om jämviktsläget eftersom ett avstående 

från att begå handlingen innebär en mindre kostnad för den personen än kost-

naden för att penningtvättsåtgärden får genomföras eller snarare förlusten för 

att den får genomföras. Skyddsintressena skyddet för individen och det allmän-

nas egendom och det finansiella systemet är starka skyddsintressen. Framförallt 

utnyttjandet av det finansiella systemet kan leda till oöversiktliga bestående 

skador.     

När vi applicerar Learned Hand formeln på sanktionerna i penningtvätts-

brottet, innebär det att en person avhåller sig från att ta risken att begå brottet 

så länge den potentiella förlusten för att begå brottet överstiger kostnaderna för 

att undvika att begå brottet. D.v.s. sanktionernas värde ska vara högre än ”brot-

tets värde”, vilket innebär att förlusten för samhället är större än förlusten för 

den individ som väljer att begå brottet för att det ska vara motiverat med en 

sanktionsbestämmelse. Om det motsatta förhållandet inträffar, att kostnaden 

för samhället överstiger den välfärdsförlust som en skada eller en penning-

tvättsgärning orsakar är inte lagstiftningen ekonomiskt effektiv. Dessa övervä-

ganden förekommer inte i förarbetena, men betyder inte att lagstiftningen är 

ekonomiskt ineffektiv eftersom teorin utgår från förutsättningarna i common-

law systemet. 

                                                      
148 United States v. Carroll Towing Co., F.2d 169, 173 (2d Cir. 1947).  
149 Posner, Economic Analusis of Law, s. 191 ff. Se även s. 242 f. 
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Learned Hand formeln har dock applicerats inom svensk rätt genom NJA 

2011 s. 454 i vilket HD bedömde skadeståndsskyldigheten hos en hyresgäst 

utifrån den skadegörande partens förutsättningar att förhindra skadans upp-

komst. HD konstaterade att bedömningen om vårdslöshet ska grunda sig i 

risken för att skadan inträffar, storleken på skadan och den skadevållandes möj-

lighet att inse risken för skadans uppkomst. HD fastställde att kostnaden för 

skadegöraren att undvika skadan var obefintlig och att det därmed förelåg ska-

deståndsansvar. 

Slutsatsen blir att kriminaliserandet av penningtvättsåtgärder är samhällseko-

nomiskt effektivt. Det leder mig vidare till att undersöka huruvida det före-

kommer rättsekonomiska överväganden i domar om grovt penningtvättsbrott 

och om domarna kan anses vara rättsekonomiskt effektiva. 
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4 Analys av HD:s praxis  

4.1 Inledning 

I detta och följande kapitel kommer jag att analysera avgöranden avseende 

grovt penningtvättsbrott från 2019 ur ett rättsekonomiskt perspektiv i syfte att 

undersöka om det förekommer rättsekonomiska överväganden i domarna samt 

att analysera om domarna de facto innehåller rättsekonomiska perspektiv, an-

tingen explicit uttalat av domstolen eller mer dolt i domstolens överväganden.  

4.2 Högsta Domstolens avgöranden 

Det finns endast fem avgöranden av Högsta Domstolen avseende penning-

tvättsbrott, varav ett avgörande är från 2019. För att analysen ska få tillräckligt 

stort djup, utgörs därför underlaget till analysen av underrätternas fällande do-

mar avseende grovt penningtvättbrott. Den rättspraxis som finns tillgänglig är 

NJA 2017 s. 1053, som avsåg skadeståndsskyldighet i samband med penning-

tvättsbrott. Avgörandet kommer kortfattat beröras eftersom skadestånd i sam-

band med förmögenhetsförlust har en rättsekonomisk koppling. Det andra 

avgörandet, NJA 2018 s. 1010 I-III, består av tre domar som avsåg straffvär-

desbedömningen och påföljdsval vid grovt penningtvättsbrott i tre olika pen-

ningtvättsupplägg med olika åtalade och målsäganden. Kopplingen mellan 

ärendet till ett rättsekonomiskt perspektiv är framförallt HD:s överväganden i 

straffvärdesbedömningen. HD 2018 s. 1010 I utgör praxis för de följande avgö-

randena avseende påföljdsbestämning och därför läggs tyngdpunkten av ana-

lysen på detta avgörande. Det sista avgörandet, NJA 2019 s. 305 är det enda 

HD avgörandet från 2019 och avser straffvärdesbedömning vid grovt penning-

tvättsbrott. I avgörandet överklagades även sakfrågan och därför kommer detta 

avgörande att omfattas av analysen.  

4.2.1 NJA 2017 s. 1053  

4.2.1.1 Bakgrund 

Det första avgörandet, NJA 2017 s. 1053, avsåg skadeståndsskyldighet i sam-

band med penningtvättsbrott. Okända gärningspersoner lånade 320000 kr i 

SBAB bank genom att använda en stulen identitet. Banken beviljade lånet och 
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överförde 300000 kr till ett konto i Forex. Pengarna överfördes i sin tur vidare 

från Forex till ett konto i Nordea, där pengarna togs ut genom postväxlar. 

SBAB bank yrkade skadestånd för den skada som drabbat banken i samband 

med utbetalningen av lånet. Tingsrätten dömde innehavaren av kontot i Nordea 

för grovt penningtvättsbrott, men ogillade skadeståndsyrkandet. SBAB överkla-

gade domen i skadeståndsdelen och hovrätten biföll överklagandet och dömde 

kontoinnehavaren till skadestånd. Kontoinnehavaren överklagade hovrättens 

avgörande till HD.  

4.2.1.2 Rättsfrågan 

Rättsfrågan i HD var om kontoinnehavaren var skadeståndsskyldig för den 

skada som drabbat SBAB. 

4.2.1.3 HD:s resonemang 

HD fastställde att kontoinnehavaren medverkat till överföringen från Forex-

kontot till sitt eget konto i Nordea och därmed försvårat återförandet av ban-

kens egendom och genom denna penningtvättsåtgärd minskat bankens möjlig-

heter att få sin skada reparerad. HD fann att det fanns kausalitet mellan för-

brottet bedrägeri och bankens skada och därmed var kontoinnehavaraen skade-

ståndsskyldig gentemot SBAB. HD fastställde vidare att SBAB inte varit 

medvållande till skadan. 

4.2.1.4 Domslut 

HD fastställde hovrättens domslut. 

4.2.2 NJA 2018 s. 1010 I-III ”Penningtvättshjälpen” 

4.2.2.1 NJA 2018 s. 1010 I 

4.2.2.1.1 Bakgrund 

Swedbank vilseleddes att betala ut drygt 35 miljoner kr till två olika konton i 

SEB och Skurups sparbank. Båda kontona disponerades av ett bolag, Coractic 

AB. Vilseledandet har skett genom att okända personer använde sig av falska e-

postkonton och skickat påhittade affärsuppgörelser i vilket bolagen Tovema 

AB och Coractic AB angetts som leverantör av maskiner. Swedbank förde över 

pengar till bolagens konton i SEB och Skurups sparbank i tron att det var rik-

tiga affärsuppgörelser med bankens ordinarie företagskunder. Personen E.A 

förfogade över bolaget Tovemnas konto och flyttade drygt 5 miljoner kronor 

till utländska konton. E.A förfogade även över bolaget Coractis konton, till-

sammans med en annan person A.S. De flyttat 8 miljoner kr med hjälp av en 

postväxel mellan olika konton och förde även över drygt 30 miljoner kronot till 

utländska bankkonton. Överföringarna mellan kontona har genomförts med 
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bankdosor som tillhandahållits av en tredje person som dömdes i tingsrätten, 

men som inte överklagade domen.  

E.A och A.S dömdes i tingsrätten för grovt penningtvätts brott till två års 

fängelse vardera. Hovrätten höjde straffvärdet och dömde E.A för två fall av 

penningtvättsbrott till fängelse i 4 år och A.S för ett fall av penningtvättsbrott 

till fängelse i 3 år och 6 månader . E.A och A.S överklagade hovrättens dom till 

HD. HD medgav prövningstillstånd i påföljsdelen avseende E.A och i sakfrå-

gan avseende A.S. 

4.2.2.1.2 Rättsfrågan  

Rättsfrågan i HD var penningtvättsbrottens straffvärde och hur straffvärdesbe-

dömningen skulle genomföras avseende A.S handlingar. 

4.2.2.1.3 HD:s argumentation 

HD inledde domen med en redogörelse för penningtvättsegelverket och skuld-

frågan. HD övergick sedan till att analysera staffvärdesbedömningen utifrån 

allmänna påföljdsprinciper enligt 29 kap. 1-3 §§ Brottsbalken. HD konstaterade 

att straffet för ett brott ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straff-

skalan efter brottets samlade straffvärde. Straffvärdet grundar sig i den skada, 

kränkning och fara som brottet inneburit och vad gärningsmannen insett eller 

bort insett om detta. Även uppsåtsfrågor och försvårande och förmildrande 

omständigheter ska ingå den samlade straffvärdesbedömningen. 

I punkt 24-29 i domen övergår HD till att föra ett intressant resonemang av-

seende bedömningen av straffvärdet. HD för in förbrottets samlade förmögen-

hetsvärde i analysen om pennintvättsbrottets påföljd. HD konstaterar att 

gradindelnigen av penningtvättsbrottet inte är generell, utan måste bedömas 

från fall till fall. I denna bedömning påverkar förbrottets gradindelnig i stor 

utsträckning även gradindelningen av penningvtvättsbrottet. 

HD hänvisar till tidigare praxis i NJA 2013 s. 654, i vilket domstolen knutit 

straffvärdesbedömningen till beloppsgränser för gradering av brottets svårig-

hetesgrad. HD fastställde att straffvärdet vid ett godsvärde på 18 basbelopp 

motsvarar ett års fängelse. HD konstaterade vidare att betydelsen av förmögen-

hetesvärdet i förbrottet ska minska i samma utsträckning som brottetes allvar-

lighet ökar eftersom en relativ ökning vid mindre belopp har större betydelse än 

ökningen vid stora belopp och att motsvarande bedöming ska gälla vid bedöm-

ningen av påföljd vid penningtvättsbrott. Anledningen till detta är att motverka 

att den högsta delen av straffskalan nås för snabbt. 

HD sammanförde sedan förbrottets svårighetsgrad med penningtvättsbrot-

tetes svårighetesgrad och införde även själva karaktären för penningtvättsåtgär-

den och de specifika förhållanden som fanns vid själva penningtvättstillfället. 

HD konstaterade att penningtvättsåtgärderna avsåg betydande värden och att 

de var ett led i en systematisk brottslighet som genomförts uppsåtligen, vilket 

innebar att penningtvättsåtgärdena var att anse som grova. HD bedömde 

straffvärdet till att motsvara ett fängelsestraff om tre år och sex månder. HD 
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konstaterade att E.A hade en högre grad av medverkan och dennes gärningar 

motsvarade därmed ett straffvärde på fängelse i fyra år. A.A:s medverkan var 

mindre och med hänsyn till psykisk ohälsa och missbruk i familjen fastställde 

HD straffvärdet till fängelse i tre år. 

4.2.2.1.4 Domslut 

HD fastställde hovrättens straff på fyra års fängelse för E.A och sänkte straff-

värdet med sex månader för A.S till tre års fängelse. 

4.2.2.2 NJA 2018 s. 1010 II  

4.2.2.2.1 Bakgrund 

Förbrottet avsåg bedrägerier i vilket okända personer förmådde en bank att föra 

över ca 1,8 miljoner kr till ett konto som tillhörde den tilltalade E.S. Tingsrätten 

dömde E.S till villkorlig dom och dagsböter. Hovrätten skärpte straffet till ett 

års fängelse. E.S överklagade hovrättens dom till HD som meddelade pröv-

ningstillstånd avseende påföljdsdelen. 

4.2.2.2.2 Rättsfrågan  

Rättsfrågan avsåg hur straffvärdesbedömningen skulle göras avseende penning-

tvättsgärningen. 

4.2.2.2.3 HD:s argumentation 

HD konstaterade liksom underrätterna att E.S haft ett likgiltighetsuppsåt till 

pengarnas ursrpung, vilket inkluderade beloppets storlek. HD fastställde med 

hänvisning till NJA 2018 s. 1010 I, att beloppet som omfattats av penningtvätt-

såtgärden var ca dubbelt så stort som 18 basbselopp. Med hänsyn till beloppe-

tes minskade betydelse för straffets storlek ansåg HD att beloppets storlek mot-

svade en strafftid om ett år och sex månader. Eftersom E.S inte haft någon 

delaktighet i förbrottet och endast en underordnad roll i penningtvätten genom 

att upplåta sitt konto, fann HD att det samlade straffvärdet motsvarar fängelse i 

ett år. 

4.2.2.2.4 Domslut 

HD fastställde hovrättens domslut om fängelse i ett år. 

4.2.2.3 NJA 2018 s. 1010 III  

4.2.2.3.1 Bakgrund 

En bank vilseleddes att betala ut 250000 kr till ett konto som disponerades av 

den tilltalade, L.C. Pengarna omsatts sedan genom att L.C själv fört över pengar 

til andra konton och att han upplåtit sitt konto till en okänd person. Tingsrätten 

dömde L.C för grovt penningtvättsbrott till villkorlig dom och ett skadestånd 

till banken om 250000 kr. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. E.S överkla-
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gade hovrättens dom till HD och meddelades prövningstillstånd avseende brot-

tets svårighetsgrad och påföljdsdelen. 

4.2.2.3.2 Rättsfrågan  

Rättsfrågan avsåg brottsrubriceringen och hur straffvärdesbedömningen för-

penningtvättsgärningen. 

4.2.2.3.3 HD:s argumentation 

HD konstaterade att L.C:s handlingar bidragit till en förmögenhetsförlust om 

235000 kr för banken. Beloppet bedömdes i sig vara tillräckligt för att passera 

gränsen för grovt brott, men den samlade bedömningen var att L.C inte med-

verkat i förbrottet och inte dömts för att ha tagit emot medlen, utan endast för 

att ha omsatt pengarna. HD bedömde att brottet inte skulle bedömas som grovt 

och att staffvärdet motsvarade fem månaders fängelse. Det fanns inget skäl för 

HD att ändra valet av påföljd från villkorlig dom. HD fann att skadeståndet 

skulle motsvara förmögenhetsförlusten som L.C bidragit till, d.v.s. 235000 kr. 

4.2.2.3.4 Domslut 

HD ändrade hovrättens dom till att omfatta penningtvättsbrott av normalgra-

den och ändrade skadeståndet till 235000 kr. 

4.2.3 NJA 2019 s. 305 ”Tavelbedrägeriet” 

4.2.3.1 Bakgrund 

En amerikansk medborgare, A.B, köpte en tavla via ett galleri i Italien och affä-

ren gjordes upp via e-post. När betalningen skulle genomföras, hade e-post 

konverstionen ”kapats” och en bedragare, M.S, skickade i stället sina egna kon-

touppgifter till köparen A.B. Köparen A.B, misstänkte inte att han blivit vilse-

ledd och förde över betaöningen för tavlan på ca 2,7 miljoner kr till M.S konto i 

Handelsbanken. Kontoinnehavaren M.S förde sedan över pengarna till andra 

konton som han disponerade över samt även till flera andra konton som till-

hörde M.S. släkt och vänner. M.S. försökte föra över en större del av pengarna 

till ett utländskt konto, men denna transaktion stoppades. M.S dömdes i tings-

rätten för grovt penningtvättsbrott till fängelse i 2 år och 6 månader. Hovrätten 

fastställde tingsrättens dom. M.S överklagade domen till HD både i sakdelen 

och i påföljdsdelen. 

4.2.3.2 Rättsfrågan 

Frågan för HD bestod i att avgöra hur penningtvättsbrottet förhöll sig till för-

brottet bedrägeri och straffvärdet för den specifika penningtvättsgärningen. 
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4.2.3.3 HD:s argumentation 

HD inledde sin dom med en genomgång av den rättsliga regleringen avseende 

penningtvättsbrottet och konstaterade att det bestraffningsbara området för 

penningtvätt är det som ligger i tiden efter ett annat brott har fullbordats. HD 

övergick sedan till att konstatera att bedömmningen om skada och vinning vid 

bedrägerigbrott skulle ske vid tidpunkten för den vilseleddes disposiotion, vilket 

innebär att skade- och vinningsrekvisiten var uppfyllda redan när det fanns en 

”beskaffad fara” för slutlig förlust. I och med att den vilseleddes rådighet över 

pengarna upphörde senast vid den tidpunkt pengarna krediteras mottagarens 

konto, var bedrägeribrottet fullbordat senast vid den tidpunkten. När förbrottet 

var fullbordat var de följande överföringarna till andra konton en gärning som 

syftade till att dölja pengarnas ursprung. HD bedömde det samlade värdet om 

2,7 miljoner kronor som tillräckligt för att bedöma gärningen som grovt pen-

ningtvättsbrott.  

HD använde sig det tidigare avgörandet i NJA 2018 s. 1010 som utgångs-

punkt i straffvärdesbedömningen och konstaterade att det samlade straffvärdet 

för M.S gärningar uppgick till drygt två års fängelse. Med hänsyn till att M.S 

haft reseförbud kombinerat med anmälningsskyldighet under sju månader, 

faststääde HD att det fanns skäl till en strafflindring på ca två månader och att 

straffvärdet för gärningen således var två års fängelse. 

4.2.3.4 Domslut 

HD ändrade hovrättens domslut genom att ändra sänka påföljden till två års 

fängelse. 

4.2.4 Analys av rättsfallen 

4.2.4.1 NJA 2017 s. 1053  

Rättsfallet är intressant ur ett rättsekonomiskt perspektiv eftersom det behand-

lar skadeståndsskyldighet vid penningtvättsbrott. Enligt HD hade det ingen 

betydlese om befattningen med egendomen bedömdes som sakhäleri eller pen-

ningtvättsbrott eftersom befattningen med egendomen syftade till att försvåra 

ett årerställande av egendomen oavsett om något annat trätt i egendomens 

ställe, som t.ex. tillgodohavande på ett konto. HD konstaterade att pengars 

identifierbarhet senast upphörde i samband med att pengarna förflyttades från 

ett konto. Detta innebär i praktiken att själva ägaranspråket övergick till en 

fordran eftersom pengar inte är identifierbara. HD konstaterar i domen att det 

ligger i kriminalieringen av penningtvättens syfte att den som drabbats av en 

fömögenhetsförlust har rätt att få skadan reparerad. En penningtvättsåtgärd 

innebär att det blir svårare för den som utsatts för brottet att få sin förmögen-

hetsförlust reparerad. Det innebär att skadeståndsskyldigheten vid penning-

tvättsbrott syftar till att återställa förmögenhetsförlusten som drabbat den 
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brottsutsatte. Detta är ett rättsekonomiskt övervägande eftersom det syftar till 

ett effektivt resursutnyttjande av välfärden.150 

4.2.4.2 NJA 2018 s. 1010 I-III  

Rättsfallen är intressanta ur ett rättsekonomiskt perspektiv, inte minst med 

tanke på sanktionernas påverkan. Dels på den som döms för brottet, men även 

samhällspåverkan i och påverkan av den allmänna välfärden stort.151 I NJA 2018 

s. 1010 I, punkt 25, anayserade HD var värdegränsen mellan grovt penning-

tvättsbrott och penningtvättsbrott av normalgraden ska ligga och konstaterar 

relativt kortfattat att gräsen går vid ”betydande värde”. Av förarbetena framgår 

att om förbrottet är ett förmögenhetsbrott att gränsen mellan normalgraden 

och grovt brott ska följa den gräns som är avgörande för motsvarande bedöm-

ning av förbrottets svårighetsgrad.152  

HD hänvisade till NJA 2013 s. 654, i vilket HD fastställde att gränsdragning-

en för ett grovt brott vid en ofrivillig förmögenhetsöverföring som en stöld, ett 

häleri eller ett bedrägeri skulle ligga vid fem basbelopp. 2019 var prisbasbelopp-

et 46500 kr, vilket motsvarar ett värde om 232500 kr. HD konstaterade att för-

mögenhetsöverföringens värde minskar relativt brottets svårighetsgrad och att 

andra faktorer istället ska träda in bedömningen. HD fastställde att ett värde om 

18 besbelopp skulle motsvara ett straffvärde av ett års fängelse. Det innebär 

med 2019 års basbelopp ett värde av 837000 kr.153 Det HD de facto har gjort är 

att sätta skuggpriser på faktiska förmögenhetsförluster genom att omsätta för-

mögenhetsförlusten i fängelsetid enligt rättsekonomiskt synsätt.154  

I NJA 2018 s. 1010 I fastställde HD att skuggpriset för ett års fängelse var 

837000 kr. I NJA 2018 s. 1010 II fastslog HD att straffvärdet för 1,8 miljoner 

kronor motsvar fängelse i ett år och sex månader. I NJA 2018 s. 1010 III fast-

ställde HD att en förmögenhetsförlust på 235000 kr motsvarar ett skuggpris på 

fem månaders fängelse. 

HD konsterar således att storleken på förmögenhetsöverföringens betydelse 

minskar, relativt brottslighetens allvarlighet. När förmögenhetsvärdet överstiger 

18 basbelopp, minskar betydelsen av godsets värde ännu mer. Detta grundar 

HD i resonemanget att en ökning från 100 kr till 5000 kr har större betydelse än 

en ökning från 50000 kr till 55000 kr. Enligt ovan resonemang motsvarar 

skuggpriset på en förmögenhetsöverföring på drygt 35 miljoner kr (ca 753 bas-

belopp), ca 29 års fängelse. Detta ligger långt utanför straffskalan och som HD 

konstaterade ska en ökning vara relativ, d.v.s. en gärningsperson får ”rabatt” ju 

högre förmögenhetsöverföring som skett. 

                                                      
150 Posner, Economic Analysis of Law, s. 242. 
151 Se avsnitt xx. Se även Posner, Econonomic Analysis of Law, kapitel 7, § 7.2 om sanktioner, s. 258 

ff. 
152 Prop. 2013/14:121 s. 113. 
153 Uppgifter från Statistiska Centralbyråns hemsida www.scb.se/hitta-statistik/, lydelse 2020-01-

30 
154 Posner, Economic Analusis of Law, s. 6. Se även s. 262.  

http://www.scb.se/
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Anledningen till HD:s resonemang kan förklaras med att syftet med att 

straffbelägga en gärning är inte i första hand att själva gärningen ska ”utrotas” 

eller bestraffas så hårt att det inte är meingsfullt för en rationell person att begå 

gärningen. På en ekonomisk marknad såväl som inom skadeståndsrätten är 

syftet att återställa jämviktsläget, vilket inte till fullo går att översätta till syftet 

att förebygga brott.155  

Från ett rättsekonomiskt perspektiv innebär det att en kriminell person ska 

tvingas avstå från sin välfärdshemtagning genom att bli fråntagen den förmö-

genhet han olovligen tillskaffat sig och därutöver bli bestraffad för sin gärning. 

I och med detta blir det mer logiskt om böter och ekonomiska sanktioner 

grundar sig på den kriminellas egna värderingar och individuella uppfatttning av 

den välfärdsnytta som uppnås genom gärningen, snarare än den specifika 

kostaden för skadan eller värdeförlusten som denne orsakat. Utifrån detta syn-

sätt är en optimal sanktion beroende på gärningsmannens personliga välfärdssi-

tuation, vilket medför att stor vikt måste sättas till den tilltalades ekonomiska 

subjektiva förutsättningar.156  

4.2.4.3 Optimala ekonomiska sanktioner 

Om vi nu överför skuggpriserna fängelse i en ekonomisk beräkning av ett op-

timalt ekonomiskt skadestånd för en skada ser det ut enligt följande. Det opti-

mala skadeståndet är kvoten av kostnaden för skadan delat i risken för att bli 

upptäckt och därmed skadeståndsskyldig. Det översätts till formeln D=L/p, i 

vilket D är det optimala skadeståndet (Damages), L är förlust (Loss) och p är 

sannolikhet (probability). Posner menar att skadeståndet måste justeras till 

denna höga nivå för att motsvara skadan som uppsåtligen orsakats.157  

Sannolikheten att bli upptäckt är svår att beräkna, vilket leder till en trubbig 

beräkning med ett stort mörkertal eftesom inte alla brott anmäls. Som jag tidi-

gare redogjort för, upprättades 842 anmälningar avseende grova penningtvätts-

brott 2018. 2018 åtalades 76 personer och 2019 utfärdade domstolen 21 domar. 

Om vi nu delar antalet åtal med antal anmälningar blir sannolikheten att bli 

åtalad för brottet, från att vara anmäld 76/842 vilket ger en sannolikhet på ca 9 

%, vilket kan avrundas till 10 % för att kunna åskådliggöra det på ett tydligt sätt. 

Det innebär att gärningsmannen har en chans att ca nio gånger av tio undvika 

att bli åtalad för sin penningtvättsgärning. Risken för att bli dömd blir ännu 

lägre, ca 2,5 %, men siffrorna blir för osäkra eftersom en dom, liksom en anmä-

lan kan omfatta flera personer. En annan osäkerhetsfaktor är även att åklagaren 

i vissa fall väljer att åtala för andra brott eller använder sig av alternativyrkan-

den, även när penningtvätten ingår som ett moment.158 Därför har jag för 

                                                      
155 Posner, Economic Analusis of Law, s. 268. 
156 Posner, Economic Analusis of Law, s. 268 f. 
157 Posner, Economic Analusis of Law, s. 256 ff. 
158 Brå rapport 2019:17 s. 80 f. 
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åskådlighetens skull valt att utgå från att risken för att bli upptäckt för ett brott 

är 10 %.  

Förlusten, L, i NJA 2018 s. 1010 var 35 miljoner kr eftersom pengarna för-

svann utomlands och inte återfördes till målsäganden. Det innebär att den op-

timala ekonomiska sanktionen blir 35 miljoner/0.1 vilket ger ett optimalt skade-

stånd på 350 miljoner kr. Denna beräkningsmetod innebär att skadeståndet 

oftast vida överstiger den skadedgörande partens betalningsförmåga, vilket inte 

är rättsekonomiskt effektivt. Det är därför som skadeståndet kan kompletteras 

med ett fängelsestraff som drabbar den straffades samlade välfärd negativt.159  

Ett fängelsestraff ger stigmatiserande effekter för den som döms till fängelse 

och kommer även belasta gärningsmannens ekonomiska välfärd genom att 

förhindra att denne har en ekonomisk inkomst. Straffet innebär en kostnad i 

gärningsmannens humankapital och således även en kostnad i dennes välfärd. 

Förlusten i välfärd kan i princip översättas till det skuggpris som HD konstate-

rad vid förmögenhetsförluster. D.v.s. förövaren får betala med en förmögen-

hetsförlust om 18 basbelopp, 837000 kr, för ett års fängelse, 1,8 miljoner kr för 

ett och ett halvt års fängelse o.s.v.160  

Fängelsestraffet är i princip ett annat sätt att straffa gärningsmannen och kan 

vara effetktivt när gärningsmannen inte är solvent, eftersom det då är svårt att 

driva in eventuella böter. Denna typ av resonemang förekommer dock inte i 

HD:s avgöranden, men det är ändå relevant eftersom det genomförs en eko-

nomisk översikt av gärningsmannens samlade ekonomi. Ett fängelsestraff är 

desssutom kostsamt för samhället och det är samhällsekonomiskt innefektivt 

att ha människor inkapaciterade under för lång tid. Den som sitter i fängelse 

kan inte begå brott under tiden, men samtidigt är det kostsamt för samhället att 

ha människor inlåsta.161 

Eftersom fängelsestraffet är kostsamt för samhället kan det enligt ett rättse-

konomiskt perspektiv med fördel kombineras med ekonomiska sanktioner i 

syfte att minska välfärdsförlusten som fängelseetraffet innebär. Sanktionens 

storlek dör då vara summan av kostnaden för fängelsestraffet multiplicerat med 

sannolikheten att gärningspersonen ska bli dömd för brottet.162 Detta system är 

dock främmande in svensk rätt, eftersom ekonomiska sanktioner, antingen 

utgörs av skadestånd eller dagsböter. 

För att sanktionern ska vara effektiva måste de kalibreras till att göra det 

sämre för gärningsmannens ekonomiska välfärd, men straffet får inte heller 

vara för högt och det finns incitament att inte sätta straffet så högt att alla brott 

förebyggs. Om det t.ex infördes dödsstraff på att köra mer än 120 km i timmen 

skulle det leda till att människor hade en stor marginal och körde alldeles för 

långsamt, vilket inte är samhällsekonomiskt effektivt. Likaså, skulle det vara 

                                                      
159 Posner, Economic Analusis of Law, s. 260 f. 
160 Posner, Economic Analusis of Law, s. 261. 
161 Posner, Economic Analusis of Law, s. 262. 
162 Posner, Economic Analusis of Law, s. 261. 
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samhällseekonomiskt innefektivt om det skulle införas dödsstraff på gärningar 

där någon handlade i nöd, som t.ex bryta sig in i en fjällstuga på fjället när det är 

snöstorm, eller stjäla en stege för att rädda en person som håller på att drunkna. 

Därför behöver straffen kalibreras till en generell nivå, vilket dels sker i lagstift-

ningsprocessen, men även av domstolarna genom straffvärdesmätningen.163 

4.2.4.4 Är HD:s domar Kador-Hicks effektiva? 

HD för således vissa rättsekonomiska resonemang, om än oavsiktligt, genom 

att införa förmögenhetsöverföringens storlek vid bedömningen av det efterföl-

jande penningtvättsbrottets svårighetsgrad. Värdet är den totala välfärdsförlust 

som drabbar den skadade motsvarar dock inte hur gärningsmannen uppskattar 

värdet av den ofrivilliga värdeöverföringen. Enligt tidigare resonemang kan inte 

en otillåten värdeöverföring vara ekonomiskt effektiv eftersom gärningsman-

nens uppfattning om välfärdsmawimerinen inte kan överstiga den drabbades 

välfärdsförlust för då skulle det inte finnas ofrivilliga transaktioner och transakt-

ion skulle genomföras frivilligt.164  

En sanktion är som det redogjort för i tidigare stycke otimal i form av eko-

nomiska sanktioner. Samhället har dock valt att fängelse ska vara påföljden vid 

grova brott, inte minst för att verka avskräckande för andra, men även att vara 

stigamtiserande för den som begått den olagliga gärningen. Är dessutom gär-

ningsmannen insolvent kan det vara effektivare med ett fängelsestraff. HD 

konstaterade i NJA 2013 s. 654 att bedömningen av skuggpriset av förmögen-

hetsöverföringens värde ska minska i samband med brotts svårighetsgrad. 

D.v.s. ett mycket högt belopp sanktioneras inte i samma utsträcknig som ett 

brott där förmögenhetesöverföringen är betydligt lägre. Det framstår som lo-

giskt och ligger i linje med Posners rättsekonomiska resonemang eftersom det 

inte är logiskt att lägga för höga sanktioner på brottsligheten.  

Rent ekonomiskt gör dock målsäganden en välfärdsförlust på ca 35 miljoner 

kr, medan okända gärningsmänn gör en välfrärdsvinst på motsvarande belopp, 

vilket inte är samhällsekonomiskt effektivt eftersom transaktionen grundar sig 

på en ofrivillig förmögenhetsöverföring.  Den som döms för brottet betalar 

genom skuggpriset fängelsetid, för sin gärning, men det motsvarar långt ifrån 

den välfärdsförlust som drabbade målsäganden. Enligt tidigare beräkningsmo-

dell för skuggpris, motsvarade domen i NJA 2018 s. 1010 I på fyra års fängelse 

att gärnigsmannen betalar ett skuggpris på beloppet 2 x 1,8 miljoner kr = 3,6 

miljoner kr. Det är inte känt vilken välfärdsvinst om E.A gjorde eftersom hu-

vuddelen gick till okända personer i utlandet, men det blev en avsevär välförds-

förlust för den ursprunglige ägaren, vilket inte är ekonomiskt effektivt. 

I NJA 2019 s. 305 var det totala välfärdsförlusten 2,7 miljoner kr och skugg-

priset som gärningsmannen betalade var 2 års fängelse, vilket motsarar ca 1,7 

miljoner kr, räknat från HD:s praxis. Det ger ett resulat på en total välfördsför-

                                                      
163 Posner, Economic Analusis of Law, s. 259 f. 
164 Posner, Economic Analusis of Law, s. 240 f. 
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lust på 1 miljon kr. I detta avgörande är inte differensen mellan förmögenhets-

förlusten och skugpriset lika stor som i NJA 2018 s. 1010. Detta förtydligar 

principen om att sanktionen inte ökar synkroniserat med brottets svårighets-

grad. 

Den totala välfärden i samhället minskar så därmed är inte avgörandena i 

NJA 2018 s. 1010 och NJA 2019 s. 305 pareto-optimala, men om inte domsto-

len dömde alls, skulle välfärdsförlusten bli än större, eftersom ingen kompen-

sation alls skulle förekomma. I och med det bir min slutsats att avgörandena 

faktiskt är Kaldor-Hicks effektiva eftersom den ändå ökar välfärden genom att 

gärningsmannen kompenserar välfärdsförlusten för målsäganden med sitt fäng-

elsestraff. Det är däremot inte ett pareto optimalt avgörande eftesom jämviktlä-

get inte är återställt, utan snarare justerat. Enligt grundläggande rättsekono-

miska principer är det även dock ekononomiskt effektivt att staten reglerar en 

marknad som mislyckats och söker återställa uppenbara marknadsmisslyckan-

den som ofrivilliga förmögenhetsöverföringar innebär.  

 

 

 

  

  



 64 

 

 

 

5 Avgöranden från 2019 i underrätterna 

5.1 Inledning 

Brå har genomfört en studie i penningtvättsbrottslagens tillämpning, vilket 

innefattat en genomgång av samtliga 400 domar i tingsrätten från perioden 

2015-2017. Det absolut vanligast förbrottet till penningtvätt är bedrägerier, 

vilket utgjorde 74 % av det totala antalet förbrott i domarna. Avseende grovt 

penningtvättsbrott enligt 5 § penningtvättsbrottslagen var förbrotten främst 

grova bedrägerier i form av identitetsbedrägerier eller bedrägerier genom att en 

målsägande luras att lämna ifrån sig kontouppgifter eller andra personliga upp-

gifter. Ett annat förbrott är att gärningsmännen vilseleder banken genom att 

använda osanna uppgifter som t.ex. osanna fakturor. Brå fann även att det fö-

rekom en mindre del annonsbedrägerier genom att målsäganden luras att över-

föra pengar till ett konto utan att någon produkt eller utlovad vara levereras. 

Detta gäller då dyrare varor som skogsbruksmaskiner.165 

Mitt syfte med en genomgång av domarna är att undersöka om det före-

komer rättsekonomiska överväganden i domarna, snarare än att undersöka vilka 

förbrott som ligger till grund för penningtvättsgärningen, vilket är en avgräns-

ning mot Brå:s undersökning. Min analys begränsas till grova penningtvätts-

brott och fällande domar från 2019 som i sin tur grundar sig i antal åtalade 

personer från 2018 och 2019..  

5.2 Metodbeskrivning 

Underlaget till analysen utgörs av domstolens avgöranden av grovt penning-

tvättsbrott enligt 5 § penningtvättsbrottslagen. Anledningen till att jag valt att 

anlysera grovt penningtvättsbrott beror på det stora antalet domar av normal-

graden. Mitt utgångsperspektiv är även att det finns större möjlighet att det 

förekommer rättsekonomiska överväganden om brottet har en viss miniminivå 

och att domarna inte omfattar de enklaste penningtvättsuppläggen. Ett grovt 

brott har visserligen större möjlighet att rendera i inkapacitering av gärningsper-

sonen genom ett fängelsestraff än brott av normalgraden, vilket från ett rättse-

konomiskt perspektiv inte är det mest effektiva nyttjandet av samhällets resur-

ser. Oavsett val av påföljd syftar analysen till att identifiera eventuella rättseko-

                                                      
165 Brå rapport 2019:17, s. 44 ff. 
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nomiska överväganden som kan finnas i domarna. Bötesstraff och fängelse 

utgör in princip bara olika sätt för staten att minska nytto-hemtagningen för en 

person som medvetet bryter mot lagen.166  

Jag har valt ut tre kriterier som ligger till grund för analysen. Det är först och 

främst om domen är Kaldor-Hicks effektiv i den mening att den åtminstone 

återställer jämviktsläget som rådde innan den ofrivilliga förmögenhetsöverfö-

ringen, eller potentiella välfärdsförlusten som ett undandragande innebär. Det 

andra kriteriet är hur domstolen bedömt straffvärdet och om det förekommer 

rättsekonomiska resonemang i samband med denna bedömning. Det tredje är 

vilka ekonomiska sanktioner i form av skadestånd som tingsrätten beslutat.  

Enligt det rättsekonomiska synsättet ska en optimal ekonomisk sanktion 

vara skadan, eller förlustens storlek, dividerad i sannolikheten för att bli upp-

täckt/åtalad för brottet och därmed tvingad att betala skadestånd (D=L/p), 

vilket kallas ”punitive damages”.167 Det är som tidigare nämnts främmande i 

svensk rätt, men jag gör ändå en ansats i att undersöka om domen kan närma 

sig ett pareto-optimalt tillstånd som rådde innan balansen rubbades ofrivilligt. 

5.2.1 Anmälda penningtvättsbrott 

Sedan penningtvättsbrottslagen trädde i kraft i juli 2014 har det årligen skett en 

dramatisk ökning av antal anmälda penningtvättsbrott. 2015 anmäldes 1080 

penningtvättsbrott av normalgraden enligt 3-4 §§ penningtvättsbrottslagen och 

286 grova penningtvättsbrott enligt 5 § penningtvättsbrottslagen. 2018 hade 

antalet anmälda brott ökat till 5395 anmälda brott av normalgraden och 842 

grova penningtvättsbrott. Det totala antalet anmälda brott av normalgraden för 

perioden 2015-2018 är 10528 och det totala antalet grova brott som anmälts är 

2101. Brås förklaring till den stora ökningen är att det kan bero på att lagen går 

att tillämpa på fler situationer än den gama lagstiftningen om penninghäleri. En 

annan förklaring är att myndigheternas kunskap om lagstiftningens använd-

ningsområde ökat och att brottstyper som normalt sett utgör förbrott till pen-

ningtvättsåtgärder har ökat kraftigt under samma tidsperiod.168 

5.2.2 Antal åtal 

För att kunna återfinna domar avseende grovt penningtvättsbrott har jag identi-

fierat vilka personer som varit åtalade för grovt penningtvättbrott i Polisens 

brotts- och misstankteregister. Åtalen har sedan legat till grund för att identifi-

era vilka åtal som lett till fällande domar. 2018 åtalades 265 personer för pen-

ningtvättsbrott av normalgraden och motsvarande antal för grovt penning-

tvättsbrott var 76 personer. Åtalen för grovt penningtvättsbrott ledde till 21 

                                                      
166 Posner, Economic Analysis of Law, s. 258 ff. 
167 Posner, Economic Analysis of Law, s. 242 och s. 256 f. 
168 Brå rapport 2019:17, s. 42 f. 
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domar, varav sju i hovrätten och 14 i tingsrätten. Analysen grundar sig således i 

domar från 2019 som i sin tur grundar sig i åtal från 2018. Anledningen till den 

något omständiga sökvägen för att identifiera domar är att det saknas en sam-

manhållen kriminalstatistik för penningtvättsdomar. Brå har den samlade krimi-

nalstatistiken för antal anmälda brott och antal lagförda personer i Sverige, men 

det är inte möjligt att finna en sammanhållen statistik från anmälning till fäl-

lande dom. Statistiken för lagförda personer 2019 är ännu inte publicerad, utan 

publiceras av Brå den 28 maj 2020.  

5.3 Norrköpings tingsrätt mål B 1296-18, Dom 2019-01-
17 

5.3.1 Bakgrund 

Ärendet avsåg den så kallade HP-hjälpen i vilket 31 personer åtalades för att 

själva ha fuskat eller hjälpt till med att organisera fusk vid högskoleprovet under 

åren 2015-2018. Förbrotten till penningtvättsbrotten var grova skattebrott och 

skattebrott. 

5.3.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Den huvudåtalade, V.G, hade skickat en stor mängd postförskott till sig själv i 

syfte att dölja att pengar som han tjänat på HP-hjälpens verksamhet härrörde 

från brott. Han har även fört över stora mängder pengar mellan olika konton 

och även omsatt pengar genom att köpa kapitalvaror. Den totala omsättningen 

för penningtvättsåtgärderna uppgick till ca 1,2 miljoner kr. Tingsrätten bedöm-

de straffvärdet till fängelse i två år. Utöver fängelsestraffet beslutade tingsrätten 

om kvarstad om ca 1,5 miljoner kr, för den samlade brottsligheten 

Delaktigheten för A.L bestod i att hon hämtad och lämnade stora summor 

kontanter i olika bankfack och på så sätt varit delaktig att dölja pengarnas ur-

sprung och främjat annans möjlighete att tillgodogöra sig pengarna. Brottet 

bedömdes som grovt, bl.a. med hänsyn till A.L:s egna uppgifter att hon vid ett 

och samma tillfälle transporterat ca en miljon kr. 

5.3.3 Analys 

Straffvärdesbedömningen ligger relativt nära HD:s praxis om att ett års fängelse 

motsvarar ett skuggpris om 837000 kr. HD fastställde att belopp eller gods-

värde som överstiger 18 basbelopp (skuggpriset till ett års fängelse) ska minska i 

betydelse, vilket ligger i linje med tingsrättens dom, även om tingsrätten inte 

uttryckligen resonerar på detta sätt. Fusket har drabbat samhället i form av 

uteblivna skatteintäkter och att människor fuskat sig in på skattefinansierad 
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utbildning. Därför är ett återställande av denna välfärdsförlust en Kaldor-Hicks 

effektiv handling. 

Straffvärdet för A.L: penningtvättsåtgärder bedömdes till ett års fängelse. 

Det är inte känt hur mycket pengar som omfattades A.L:s penningtvättsåtgär-

der. Tingsrätten konstaterar att det vid ett tillfälle rörde sig om ca en miljon kr. 

Därför är det svårt att gör en fullgod analys av tingsrättens beslut, men i stort 

kan nämnas att det faktum att A.L dömdes till villkorlig dom och dagsböter 

tyder på att domslutet är Kaldor-Hicks effektivt, eftersom böter och framförallt 

dagsböter, är effektivare än fängelse ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Det 

finns dock för stora osäkerhetsfaktorer för att kunna göra en fullgod slutsats. 

5.4 Lunds tingsrätt mål B 3710-18, Dom 2019-01-29 

5.4.1 Bakgrund 

Bakgrunden till penningtvättsåtgärden var bedrägerier i vilket flera okända per-

soner vilseledde flera bolag i olika länder att genomföra överföringar till bank-

konton tillhörande två personer i Sverige, A.Z och N.A. Underlaget för överfö-

ringarna var förfalskade fakturor och pengarna skulle egentigen till andra bolag. 

Pengarna har sedan förts vidare till ett antal andra konton som tillhör övriga 

tilltalade i ärendet. De två huvudåtalade dömdes tillsammans med en tredje 

person för grovt penningtvättsbrott. Totalt var det 12 personer åtalade i ären-

det. 

5.4.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten konstaterade att det saknade betydelse att förbrotten begåtts utom-

lands och att det var tillräckligt att den som tog emot pengarna insett att någon 

har ett penningtvättssyfte. Tingsrätten hänvisade till NJA 2018 s. 1010 I-III och 

den straffvärdesmätning som HD gjort i dessa avgöranden.  Tingsrätten konsta-

terade att det samlade värdet för penningtvättsåtgärdena var strax under två 

miljoner kr för A.Z och drygt 1,4 miljoner kr för N.M. Tingsrätten fann att 

åtalet var styrkt och att de huvudåtalade gjort sig skyldiga till grovt penning-

tvättsbrott och dömde A.Z till fängelse i 1 år och tio månader och N.M till 

fängelse i ett år och fem månader. 

5.4.3 Analys 

Tingsrätten konstaterade att HD:s praxis i NJA 2018 s. 1010 avsåg relativt höga 

belopp och gjorde därför en beräkning som grundade sig på en genomgång av 

tidigare domar i underrätterna. Tingsrättens slutsats var att ett godsvärde på 

fyra basbelopp (186000 kr) motsvarade ett straffvärde på ca fyra månader. Ett 
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godsvärde på två basbelopp (93000 kr) motsvarade ett straffvärde på tre måna-

der. Ett godsvärde på ett basbelopp (46500 kr) motsvarade ett straffvärde på 

två månader och ett godsvärde på ett halvt basbelopp (23250 kr) motsvarade ett 

straffvärde på en månad. I och med detta har tingsrätten satt egna skuggpriser 

beroende på förmögenhetsförlustens storlek, vilket måste sägas vara kreativt ur 

ett rättsekonomiskt perspektiv. Det visar även tydligt att det finns en relativ 

skala som innebär att fängelsestraffets längd minskar relativt förmögenhetens 

storlek.  

Tingsrätten resonerade vidare att asperationsprincipen ska tillämpas när gär-

ningsmannen gjort sig skyldig till flera brott. Asperationsprincipen innebär att 

brottet med högst straffvärde ska ligga till grund för straffvärdesbedömningen 

och att straffvärdet för övriga brott ska läggs till denna bedömning. Tingsrätten 

bedömde straffvärdet på A.Z penningtvättsåtgärder till ett år och tio månader.  

Om man ser till den sammanlagada förmögenhetsförlusten på ca två miljo-

ner kr, bör det enligt HD:s praxis motsvara ett skuggpris på ca 2 års fängelse 

(1,8 miljoner kronor motsvarar 1 år och sex månader, vilket blir 100000 

kr/månad). Tingsrättens dom var 1 år och 10 månader, vilket ligger i linje med 

principen om en relativ ökning. 

Avseende N.M beslutade tingsrätten om en påföljd på 1 år och fem månader 

(17 månader). Förmögenhetsförlusten var totalt 1,4 miljoner kr så avseende 

denna bedömning ligger skuggpriset mycket nära HD:s praxis i vilket 1,8 miljo-

ner kronor ska motsvara ett skuggpris på 18 månader. 

Det intressanta är att det inte ges någon närmare förklaring till de nivåer som 

tingsrätten kommit fram till i sin argumentation. Enligt tingsrättens egna beräk-

ningar är skuggpriset för en månads fängelse 23250 kr. Om man jämför det 

med HD:s praxis är skuggpriset för en månads fängelse vid 18 prisbasbelopp, 

837000/12= 69750 kr. Det innebär att skuggpriset faktiskt ökar relativt godsets 

värde fram upp till 18 basbelopp, för att sedan avta och ha mindre betydelse för 

straffvärdet, vilket är motsatsvis från hur HD resonerade i NJA 2018 s. 1010, 

där HD konstaterade att godsvärdets betydelse ska minska relativt brottets 

svårighetsgrad. Det som ligger närmast de lägre beloppen blir HD:s slutsats i 

NJA 2018 s. 1010 III, i vilket en förmögenhetsförlust på 235000 skulle mot-

svara ett skuggpris på fem månaders fängelse. När man delar det i antal måna-

der blir det en summa av 47000 kr/månad. Tingsrätten konstaterar att en för-

mögenhetsförlust om 23500 kr ska motsvara en månads fängelse. I och med 

detta gör tingsrätten en hårdare bedömning än HD, samtidigt som tingsrättens 

bedömning närmar sig HD:s när beloppen ökar. HD:s praxis avsåg fem måna-

ders fängelse och HD valde att inte tolka mindre förmögenhetsöverföringar. 

Hade HD gjort det kan det mycket väl bli så att tingsrätten faktiskt gjort en 

korrekt bedömning av straffvärdets relativa ökning gentemot förmögenhetsför-

lusten. En förklaring som inte kan utläsas av tingsrättens dom kan således vara 

en hård tolkning av aspirationsprincipen, d.v.s. att det blir en sorts mängdrabatt 

när det handlar om högre belopp.  Då får tingsrättens resonemang en betydelse 
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som innebär att en liten förmögenhetsförlust bestraffas hårdare är en större 

förmögenhetsförlust.  

A.Z och N.M dömdes att betala solidariskt skadestånd på ca 1,7 miljoner kr. 

Det innebär att de dels förpliktigas att ersätta förmögenhetsförlusten genom att 

förlora sin förmögenhetsvinst och dessutom dömas till fängelse för sina gär-

ningar. Det stämmer väl överens med det förebyggande syfte som kriminali-

seringen utgör.169  

Det faktum att tingsrätten även beslutade om kvarstad om sammanlagt 1,3 

miljoner kr medför att domen är Kaldor-Hicks effektiv, även om inte samtliga 

målsäganden inkommit med skadeståndsanspråk.  

5.5 Attunda tingsrätt mål B 5675-17, Dom 2019-04-11 

5.5.1 Bakgrund 

Domen avsåg penningtvättsbrott, grovt penningtvättsbrott, bedrägeri och grovt 

bedrägeri mm. Det var totalt fyra tilltalade och en person, S.K.B, dömdes för 

grovt penningtvättsbrott. Brottet bestod i att S.K.B svarat på en annons på en 

husbil som låg ute för försäljning på blocket. S.K.B svarade på annonsen och 

uppgav att de företrädde ett bolag som förmedlar bilar och att de kunde sälja 

husbilen åt målsäganden. Målsäganden lämnade över husbilen till S.K.B som 

sedan förmådde målsäganden att föra över 305000 kr som var en kredit som 

belastade husbilen S.K.B omsatte sedan ca 261000 kr på olika pantbanker. Mål-

säganden yrkade skadestånd på ca 307000 kr för husbilen.  

5.5.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann att det utrett att målsäganden genom vilseledande förmåtts att 

lämna över husbilen och att föra över 305000 kr till ett konto som S.K.B dis-

ponerade. Tingsrätten fann att S.K.B gjort sig skyldig till penningtvättsåtgärder 

genom att omsätta pengarna som betalats till det konto som han disponerade. 

Tingsrätten fann även att han insett eller i vart fall borde insett att pengarna 

som fanns på kontot härrörde från brott och att hans handlande främjade möj-

ligheten för någon annan att tillgodogöra sig egendomen. Tingsrätten fann att 

S.K.B var skyldig att ersätta målsägandens skada som uppstått av förbrottet på 

305000 kr. Skadeståndsanspråket vitsordades och därför beslutade tingsrätten 

ett skadestånd på det yrkade beloppet och dömdes till villkorlig dom. 

                                                      
169 Posner, Economic Analysis of Law, s. 268 f. 
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5.5.3 Analys 

Under åtalspunkt 7 i tingsrättens dom finns vissa rättsekonomiska övervägan-

den avseende skadeståndet. Att tingsrätten beslutar om skadestånd är i reali-

teten en kompensation eller en återgång till det tillstånd som fanns innan ska-

dan inträffade. S.K.B befann sig, eftersom denne avsiktligt med likgiltighets-

uppsåt begått gärningen, i det område som ligger till vänster om jämviktslägen i 

”the Learned Hand formula”, d.v.s. att kostnaden för denne att undvika skadan 

var betydlig lägre än den totala förlusten.170 I och med att tingsrätten återställer 

det läge som rådde innan skadan är tingsrättens dom Kaldor-Hicks effektiv. 

Det faktum att tingsrätten dömer till skyddstillsyn är även samhällsekonomiskt 

effektivt eftersom samhällets kostnader är betydlig lägre än vid ett fängelse-

straff, vilket följer principen om optimala sanktioner.171 Gärningens straffvärde 

var enligt tingsrättens bedömning sex månaders fängelse, vilket relativt väl mot-

svarar HD:s praxis. Däremot är inte påföljden optimal i ett rättsekonomiskt 

perspektiv. Om vi sätter in beloppet 307000 kr i formeln för optimalt skade-

stånd D=L/p blir det optimala skadeståndet D= 307000/0.1, vilket ger ett 

optimalt skadestånd på ca 3 miljoner kr.172 Skadeståndet kombinerades med en 

villkorlig dom, vilket också är ett sätt för gärningsmannen att kompensera ska-

dan. Slutsatsen blir att domen är rättsekonomiskt effektiv, men att påföljden 

inte är optimal från ett rättsekonomiskt perspektiv. 

5.6 Solna tingsrätt, mål B 9741-18, dom 2019-05-09 

5.6.1 Bakgrund 

Ärendet avsåg grova narkotikabrott och bedrägerier och sju personer var åta-

lade i ärendet. En av de åtalade för penningtvättsbott S.M, hade tagit emot 

220000 kr som den huvudåtalade åtkommit genom ett bedrägeri mot banken 

Santander. De båda andra Z.A och S.A som dömdes för penningtvätt hade 

förvarat en bil, värd 440000 kr, som åtkommits genom bedrägeri.  

5.6.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann det styrkt att de tilltalade Z.A och S.A genomfört penning-

tvättsåtgärden med bilen som åtkommits genom förbrottet bedrägeri. Tingsrät-

ten fann det vidare styrkt att S.M som tog emot överföringen av pengar från 

bedrägeriet mot Santander även gjort sig skyldig till penningtvätt i den delen. 

Tingsrätten bedömde straffvärdet för åtgärderna med bilen till tio månaders 

                                                      
170 Posner, Economic Analysis of Law, s. 193 f. 
171 Posner, Economic Analysis of Law, s. 258 ff. 
172 Posner, Economic Analysis of Law, s. 256 f. 
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fängelse för Z.A respektive åtta månaders fängelse för S.A. Z.A dömdes till åtta 

månaders fängelse som kombinerades med ett förverkande om 440000 kr. S.A 

dömdes till villkorlig dom i kombination med dagsböter. 

Straffvärdet för S.M bedömdes till sex månaders fängelse med hänsyn till att 

den tilltalade inte haft närmare vetskap om omständigheterna kring förbrottet. 

Hon hade ordnade förhållanden i övrigt och tingsrätten dömde till villkorlig 

dom. Tingsrätten beslutade även att tillstyrka målsägandens skadeståndsanspråk 

om 222000 kr. 

5.6.3 Analys 

Det var två personer som haft kontroll över bilen, varav en av dem varit mer 

engagerad i huvudåtalet avseende grovt narkotikabrott. De båda var syskon och 

tingsrätten fann att en endast den som varit mer engagerad och haft insikt i 

förbrottet var även den hos vilken förverkandet av de 440000 kr skulle ske. Det 

faktum att tingsrätten återställer förmögenhetsförlusten genom förverkande 

innebär en Kaldor-Hicks effektiv handling. Dessutom fick Z.A betala ett 

skuggpris genom sitt fängelsestraff. Penningtvättsåtgärden som S.A gjort läm-

nades vid villkorlig dom i kombination med ekonomiska sanktioner i form av 

dagsböter. Påföljden för S.A var villkorlig dom i kombination med ett solida-

riskt skadestånd om 222000 kr. Under förutsättning att skadeståndet går att 

driva in kan domen sägas vara Kaldor-Hicks effektiv, men den är inte optimal 

med hänsyn till att nyttoförlusten för S.A inte blir tillräckligt stor från ett rättse-

konomiskt perspektiv om optimala sanktioner. 

5.7 Södertörns tingsrätt, mål B 1327-17, dom 2019-05-24 

5.7.1 Bakgrund 

En person stoppades när han var på väg till Arlanda med 408000 euro i kontan-

ter. Vid husrannsakan i dennes bostad anträffades ytterligare ca 200000 kr i 

kontanter samt dopningsmedel.  

5.7.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann det styrkt att de pengar som den tilltalade bar på sig och som 

anträffades i dennes lägenhet var utbyte av brott. Den tilltalade hade ingen sta-

digvarande inkomst och med anledning av dopningspreparaten fann tingsrätten 

det styrkt att pengarna härrörde från denna verksamhet. Tingsrätten bestämde 

straffvärdet till fängelse i två år och tre månader och dömde personen i enighet 

med straffvärdet. De beslagtagna pengarna förklarades förverkade. 
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5.7.3 Analys 

Ärendet grundar sig i att den tilltalade ägnat sig åt brottslig verksamhet och att 

pengarna, totalt ca 4,2 miljoner kr var utbyte av brott. Skuggpriset på straffet är 

lägre än HD:s praxis om 1,8 miljoner kr för ett och ett halvt års fängelse. HD:s 

praxis utgår från situationen när förbrottet är ett förmögenhetsbrott, vilket ett 

dopningsbrott inte innebär. Skyddsintresset vid dopningsbrott är inte desamma 

som vid förmögenhetsbrotten, men penningtvätten har givetvis samma skydds-

intressen. I detta fall torde det huvudsakliga skyddsintresset var det allmännas 

skydd mot förmögenhetsförlust eftersom staten tillförs förvekade pengar, vilket 

leder till en välfärdsökning, samtidigt som den som undandragit brottsvinsterna 

får betala för sin gärning med ett fängelsestraff och därmed är domen Kaldor-

Hicks effektiv.  

5.8 Skellefteå tingsrätt mål B 32-19, Dom 2019-06-13 

5.8.1 Bakgrund 

Förbrottet utgörs av ett skattebrott genom att en av de tilltalade undanhållit 

vinster på ca 700000 i sin näringsverksamhet som han sedan förvarat i sin bo-

stad.  

5.8.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann det styrkt att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och 

dömde personen för grovt penningtvättsbrott till villkorlig dom och dagsböter. 

Tingsrätten beslutade även om förverkande av penningbeslaget på 700000kr. 

5.8.3 Analys 

Tingsrätten resonerade inte i rättsekonomiska termer, men domen skiljer sig 

något från övriga eftersom förbrottet inte är preciserat, utan anses komma från 

skattebrott i egen näringsverksamhet. Tingsrätten fann att straffvärdet motsva-

rade sex månaders fängelse, vilket ligger lägre än HD:s praxis. Eftersom det 

handlar om skattebrott är det samhället som drabbas av välfärdsförlusten, men 

den återställs i och med att hela beloppet förklaras förverkat. Det innebär att 

gärningsmannen får lida förlusten och det är ett Kaldor-Hicks effektivt beslut, 

särskilt eftersom påföljden var villkorlig i kombination med dagsböter. 
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5.9 Södertörns tingsrätt, mål B 2749-19, dom 2019-07-04 

5.9.1 Bakgrund 

I ärendet var det 17 tilltalade för penningtvättsbrott där förbrotten bestått av 

bedrägeribrott mot ett stort antal målsäganden. Av de 17, dömdes tre för grova 

penningtvättsbrott och anledningen var att beloppen som förts över till deras 

konton passerat gränsen för grovt brott (överstigande fem basbelopp). 

5.9.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann det styrkt att de tre åtalade tagit emot pengar på sina konton i 

syfte att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. En av de tillta-

lade, K.N hade tagit emot sammanlagt 895000 kr på sitt konto och omsatt drygt 

500000 kr av dessa. 384000 kr säkrades genom penningbeslag. Tingsrätten be-

dömde straffvärdet på K.N:s gärningar till tio månaders fängelse och han döm-

des till skyddstillsyn och ett skadestånd på ca 500000 kr. 

Den andre tilltalade, O.T hade tagit emot insättningar på ca 2 miljoner kro-

nor på sitt konto och har omsatt ca 500000 kr av dessa. Ca 1,5 miljoner kr säk-

rades genom penningbeslag på dennes konto. Tingsrätten bedömde straffvärdet 

till sex månaders fängelse. Han dömds till villkorlig dom och ett skadestånd på 

ca 490000 kr varav en del solidariskt med andra. 

Den tredje tilltalade, D.B hade tagit emot ca 260000 kr på sitt konto varav 

han sedan överfört ca 150000 till andra personer. Ca 110000 kr har säkrats ge-

nom penningbeslag på hans konto. Tingsrätten bedömde straffvärdet till fäng-

else i ett år. I bedömningen ingick även narkotikabrottslighet. D.B dömdes till 

fängelse i ett år och skadestånd på ca 200000 kr eftersom D.B även tagit emot 

totalt ca 60000 kr som härrörde från bedrägerier vid tre andra tillfällen.  

5.9.3 Analys 

Bakgrunden är ofrivilliga förmögenhetsöverföringar i form av bedrägerier och 

de tilltalade har hjälpt till att dölja pengarnas ursprung genom att upplåta sina 

konton. Delar av de pengar som överförts till de tilltalades konton säkrades 

genom penningbeslag, vilket innebär att den totala förmögenhetsförlusten av-

sevärt minskade. Tingsrätten beslutad om skadestånd avseende den del som 

redan omsatts av de tilltalade. Under förutsättning att skadeståndet kan krävas 

in är jämviktsläget som rådde innan förmögenhetsöverföringen återställd. De 

tilltalade betalade genom humankapital och skadestånd för sina gärningar, vilket 

är rättsekonomiskt effektivt. En av de tilltalade dömdes till fängelse, vilket till 

jag stor del tolkar bero på dennes narkotikabrottslighet eftersom den totala 

förmögenhetsöverföringen var lägre än för de andra två tilltalade. Slutsatsen blir 

att domen är Kaldor-Hicks effektiv. 
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5.10 Attunda tingsrätt mål B 5099-16, Dom 2019-07-31 

5.10.1 Bakgrund 

Ärendet omfattade 26 tilltalade och 68 åtalspunkter. Huvudåtalet grundade sig i 

ett stort antal bedrägerier i vilka ett stort antal äldre privatpersoner har vilseletts 

att lämna ut koder till koddosor eller mobilt BankID. Några målsäganden har 

även lurats att lämna ifrån sig bankkort och koder. Gärningsmännen har sedan 

kunnat genomföra överföringar från målsägandenas konton till ett antal andra 

konton som disponerats av andra personer än de huvudåtalade. Dessa personer 

har genomfört penningtvättsåtgärder i syfte att dölja att pengarna härrörde från 

brott.  Femton personer dömdes för penningtvättsbrott av normalgraden. Tre 

personer dömdes för grovt penningtvättsbrott. De två huvudåtalade, varav den 

ena är samma person som i ärende B-567519, dömdes för grova bedrägerier. 

De totala brottsvinsterna uppgick till ca 9,35 miljoner kr. 

5.10.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Domstolen fann att förbrottet bedrägeri var fullbordat i samband med att 

pengarna lämnar målsägandens konto och att penningtvättsbrottet var fullbor-

dat när pengarna krediteras det mottagande kontot. I ärendet utgjordes den 

huvudsakliga penningtvättsåtgärden ett tillhandahållande av sitt eget bankkonto 

med en likgiltighet inför det faktum att pengarna som tillfördes kontot kunde 

vara utbyte av brott. En av de tilltalade dömds för grovt penningtvättsbrott till 

8 månaders fängelse och ca 524000 kr i skadestånd som var solidariskt med 

flera andra tilltalade. Den andre som tilltalades för grovt penningtvättsbrott 

dömdes till 2 månaders fängelse och 12000 kr i skadestånd som vara solidariskt 

med den huvudåtalade. Den tredje tilltalade för grovt penningtvättsbrott döm-

des till villkorlig dom i kombination med 100 dagsböter om 50 kr. Dessutom 

utdömdes skadestånd om ca 250000 kr som var solidariskt med de båda huvud-

åtalade. 

5.10.3 Analys 

Domen avser ett mycket stort antal tilltalade som genomfört penningtvättsåt-

gärder i olika grad. Tingsrätten har inte gjort några närmare rättsekonomiska 

överväganden i domen, utan konstaterar helt kort vad straffvärdet för de olika 

gärningarna är.  

Den förste av de tilltalade bidrog genom sina penningtvättshandlingar till en 

samlad förmögenhetsförlust på 524000 kr. Straffvärdet bedömdes till åtta må-

naders fängelse. Personen led av missbruk, men motsatte sig vårdinsatser. Han 

har återfallit i brott och därför sattes påföljden till åtta månaders fängelse och 

han dömdes att solidariskt med andra tilltalade betala 524000 kr i skadestånd. 
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Risken är dock att skadeståndet inte kan drivas in eftersom det tilltalade dömts 

upprepade gånger för flera grova brott och återfallit i brottslighet. Straffet blir 

således en sorts delkompensation för brottsligheten och får förmodas vara lågt 

med tanke på den uppenbara risken för fortsatt brottslighet. Domslutet är vis-

serligen värdehöjande för den allmänna välfärden, men den ligger långt ifrån en 

optimal sanktion och därmed är frågan om den verkligen är rättsekonomiskt 

effektivt. 

Den andre tilltalades handlingar uppskattades av tingsrätten till ett straff-

värde av sex månaders fängelse. På grund av missbruksproblematik och att 

brottsligheten var begången innan han hunnit avtjäna tidigare utdömt fängelse-

straff, dömdes han till två månaders fängelse.  Det var endast en målsägande 

som framförde skadeståndsanspråk på 12000 kr, men den samlade förmögen-

hetsförlusten var betydligt högre (265000 kr, varav 130000 kr säkrades på den 

tilltalades konto). Eftersom det inte går att utläsa av domen om några andra 

tillgångar togs i beslag är min uppfattning att domen inte var rättsekonomiskt 

effektiv.  

Den tredje tilltalade dömdes till att betala skadestånd om sammanlagt 

258000 kr solidariskt med de två huvudåtalade. Hon dömdes till villkorlig dom 

och 5000 kr i dagsböter. Den tilltalade levde under ordnade förhållanden och 

därför bedömdes inte gärningen inte motsvara fängelse, även om straffvärdet 

för åtgärden de facto motsvarade sex månaders fängelse. Straffvärdet motsvarar 

enligt HD:s praxis ca sex månaders fängelse. Böter och skadestånd är en Kal-

dor-Hicks effektiv sanktion under förutsättning att skadeståndet kan drivas in, 

vilket är relativt troligt eftersom personen lever under ordnade förhållanden. 

5.11 Uppsala tingsrätt, mål B 1779-19, dom 2019-10-02 

5.11.1 Bakgrund 

Förbrottet till penningtvätten var ett bedrägeri i vilket ett företag vilseleddes att 

betala en faktura på ca 360000 kr till den tilltalades konto istället för den riktiga 

betalningsmottagaren. Bedrägeriet hade genomförts av okända personer. 

5.11.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann det styrkt att pengarna som sattes in på kontot härrörde från 

brott och att den tilltalade varit medveten om att pengarna kom från bedräge-

riet. Tingsrätten bedömde straffvärdet till sex månaders fängelse och dömde 

den tilltalade till villkorlig dom och dagsböter. 
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5.11.3 Analys 

Det framgår inte av domen om pengarna från bedrägeriet kunde säkras och 

återföras till målsäganden. Det förekommer inga skadestånd i ärendet, vilket 

kan tyda på att förmögenhetsförlusten har återbördats målsäganden. Under 

förutsättning att jämviktsläget som rådde innan förmögenhetsöverföringen är 

domen Kaldor-Hicks effektiv. Eftersom domen kombinerades med böter är 

den rättsekonomiskt effektiv. 

5.12 Svea Hovrätt, mål B 7511-19, dom 2019-10-09 

5.12.1 Bakgrund 

Ärendet avsåg ekonomisk brottslighet i form av grova bokföringsbrott. Det var 

sex tilltalade, varav två, R.L och J.N, åtalades för grova penningtvättsbrott. De 

båda tilltalade hade flyttat pengar från olika bolag och på så sätt undandragit 

pengarna från skatt.  

5.12.2 Hovrättens domskäl och domslut 

Hovrätten fann det styrkt att ca 19 miljoner kronor överförts från flera olika 

bolag till konton som disponerades av R.L. Pengarna har sedan flyttats mellan 

R.L och konton som tillhörde J.N och vice versa.  Hovrätten fann det styrkt att 

pengarna härrörde från skattebrott och att R.L och J.N genomfört penning-

tvättsåtgärder om 8.7 miljoner kr i syfte att dölja pengarnas ursprung. Pengarna 

kom från förbrottet skattebrott och penningtvättsåtgärderna hade skett syste-

matiskt och i större omfattning. Hovrätten beräknade straffvärdet på R.L:s 

penningtvättsåtgärder till två år och sex månaders fängelse. Han dömdes i 

kombination med bokföringsbrott till tre års fängelse. Straffvärdet för J.N:s 

penningtvättsåtgärder beräknades till fängelse i tre år och han dömdes i kombi-

nation med bokföringsbrott till fyra års fängelse. 

5.12.3 Analys 

Straffvärdet för R.L:s och J.N:s penningtvättsåtgärder ligger relativt nära HD:s 

praxis i NJA 2018 s. 1010. Det beror på med stor sannolikhet på att straffvärdet 

ska bedömas relativt förmögenhetsbrottets storlek. I ärendet finns ingen för-

mögenhetsöverföring, utan förbrottet utgörs av skattebrott. Hovrätten konsta-

terar i domen att den förmögenhetsökning som uppkommit av ett skattebrott 

kan bli föremål för penningtvättsbrott. Det innebär att det inte är hela beloppet 

som undandragits skatt som är upphov till förmögenhetsökningen, tillika för-

mögenhetsminskningen för samhället. Det är endast själva skatten som utgör 
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den otillåtna förmögenhetsöverföringen. Ett problem är dock att inga pengar 

kunde återföras till samhället, så i princip betalade de tilltalade med sitt human-

kapital. Det är inte rättsekonomiskt effektivt och för att sanktionen ska vara 

rättsekonomiskt effektiv borde den kombinerats med ekonomiska sanktioner. 

Den ekonomiska ineffektiviteten beror enligt min bedömning på det system 

med relativa straffvärden. I princip innebär det att det lönar sig ekonomiskt att 

begå brott med stora belopp eftersom det ger en högre ”rabatt”. 

5.13 Svea Hovrätt, mål B 7875-19, dom 2019-10-17 

5.13.1 Bakgrund 

I ärendet hade fyra tilltalade ingått som ledamöter i en stiftelse om bedrev pri-

vat skolverksamhet. De tilltalade hade gjort sig skyldiga till grov trolöshet mot 

huvudman, grova bokföringsbrott och en av de fyra, B.A, hade överfört pengar 

från stiftelsen till olika konton båda i Sverige och utomlands. Stiftelsen ingick i 

en grupp av bolag, i vilka B.A var företrädare. Totalt överfördes ca 3,4 miljoner 

kronor genom B.A:s gärningar. 

5.13.2 Hovrättens domskäl och domslut 

Hovrätten fann det styrkt att B.A gjort sig skyldig till penningtvätt genom att 

överföra och flytta pengarna från stiftelsens bolag till sina egna konton och 

konton utomlands. I tingsrätten bedömdes straffvärdet på A.B:s samlade hand-

lingar till fängelse i fyra år och sexmånader. Det inkluderade även grov trolös-

het mot huvudman, grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Tings-

rätten beslutade att de ca 2,5 miljoner kronor som tagits i kvarstad skulle för-

verkas. Tingsrätten beslutade även om att B.A solidariskt med de övriga åtalade 

skulle betala ett skadestånd om ca 4.5 miljoner kr till stiftelsen. Hovrätten be-

dömde straffvärdet på samma sätt som tingsrätten. Hovrätten beslutade att 

skadeståndet inte skulle vara solidariskt och att beslutet om kvarstad även inne-

håller statens fordran om ca 2,5 miljoner kr. 

5.13.3 Analys 

De rättekonomiska överväganden som förekommer avser skadestånd och kvar-

stad, även om det inte uttalas explicit. Hovrätten förtydligar att fordran till sta-

ten ingår i kvarstadsbeslutet, vilken antyder att hovrätten är angelägen att den 

välfärdsförlust som drabbat staten genom uteblivna skatteintäkter ska säkras för 

att återställa det utnyttjande av välfärden som ett sådant brott innebär. Det 

finns ingen tydlig straffvärdesmätning avseende penningtvättsbrottet, utan det 

ingår i det samlade straffvärdet för alla gärningar. Tingsrätten använder sig av 
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HD:s praxis avseende bedömningen av gränsdragningen för grovt förmögen-

hetsbrott. Det innebär att domen är Kaldor-Hicks effektiv eftersom fängelse-

straffet kombinerades med ekonomiska sanktioner som syftar till att återställa 

det tidigare jämviktsläget. B.A får bära välfärdsförlusten genom att betala ett 

humankapital genom sitt fängelsestraff.  

5.14 Svea Hovrätt, mål B 12439-18, dom 2019-10-17 

5.14.1 Bakgrund 

I samband med utredning av narkotikabrottslighet anträffades ca 700000 kr i 

kontanter i ett bankfack. Den huvudmisstänkte försökte förklara pengarnas 

ursprung genom att använda falska spelkvitton från en spelbutik.  Den person 

som ägde spelbutiken och dennes söner som arbetade i butiken hade medverkat 

till penningtvätten genom att tillhandahålla spelkvittona. 

5.14.2 Hovrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann det styrkt att den huvudåtalade hade genomfört penningtvätt-

såtgärder genom att använda spelkvitton för att förklara det penningbeslag på 

700000 kr som gjordes i bankfacket. Ägaren till spelbutiken och sönerna hade 

gjort sig skyldiga till näringspenningtvätt respektive förberedelse till grovt pen-

ningtvättsbrott genom att tillhandahålla spelkvittona. Tingsrätten bedömde 

straffvärdet på den huvudåtalade till ett års fängelse och dömde denne till ett 

års fängelse och beslutade om förverkande av pengarna. Tingsrätten bedömde 

butiksägarens handlingar som grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt 

av normalgraden och bedömda straffvärdet till ett års fängelse. Butiksägaren 

dömdes till ett års fängelse. Sönerna dömdes till förberedelse till grovt penning-

tvättsbrott och straffvärdet bedömdes till fem månaders fängelse. De båda sö-

nerna dömdes till villkorlig dom och dagsböter.  

Hovrätten ändrade tingsrättens dom genom att den huvudåtalade dömdes 

för penningtvättsbrott vid ett tillfälle och fastställde domen i övrigt. Hovrätten 

kom till slutsatsen att butiksinnehavaren och en av dennes söner gjort sig skyl-

dig till grovt penningtvättsbrott och skärpte fängelsestraffet till fängelse i ett år.  

Hovrätten ändrade tingsrättens dom avseende den andre sonen genom att 

ändra dagsbotsbeloppet och i övrigt fastställdes tingsrättens dom. 

5.14.3 Analys 

Hovrätten skärpte straffen för butiksägaren och den av sönerna som varit mest 

delaktig i penningtvättsupplägget med spelkvittona. Hovrätten ansåg att det 

saknades förmildrande omständigheter och därför var strafftiden ett års fäng-
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else. Hovrätten ansåg att den ena sonen hade gjort sig skyldig till grovt penning-

tvättsbrott och inte bara medverkat till brottet och skärpte straffet till ett års 

fängelse. Avseende den andre sonen fann hovrätten anledning att sätta ned 

dagsbotsbeloppet med hänsyn till att denne förlorade sitt jobb som skyddsvakt 

med anledning av domen. 

Hovrätten och tingsrätten värderade brottet olika och hovrätten fann anled-

ning att skärpa straffet för en av sönerna. Det belopp som låg till grund för 

penningtvätteten var utbyte av narkotikabrottslighet och således ingen förmö-

genhetsförlust för någon annan person än staten. Eftersom beloppet förverka-

des och att den huvudåtalade betalade med en välfärdsförlust till staten är do-

men Kaldor-Hicks effektiv. Det faktum att spelbutiken påfördes en företagsbot 

på 300000 kr och att hovrätten beslutade om förverkande av 159000 kr som 

fanns i spelbutiken förstärker den ekonomiska effektiviteten i domen.  

5.15 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 1669-19, 
Dom 2019-11-04 

5.15.1 Bakgrund 

Bakgrunden är ett bedrägeri mot flera bolag i utlandet, vilket ledde till att stora 

summor pengar blev insatta på den tilltalades konton i olika banker i Sverige. 

Den tilltalade har sedan fört pengarna vidare till andra konton. Insättningarna 

på den tilltalades olika konton uppgick sammanlagt till ca 1,9 miljoner kr. 

Tingsrätten fann att penningtvättsbrottet var styrkt och det bedömdes som 

grovt med anledning av det höga värdet och att överföringarna hade skett sys-

tematiskt och i stor omfattning. Tingsrätten dömde den tilltalade för grovt pen-

ningtvättsbrott vid sju tillfällen till fängelse i ett år och sex månader och att 

betala skadestånd om sammanlagt ca 270000 kr till två olika bolag. 

5.15.2 Hovrättens domskäl och domslut 

Den tilltalade överklagade till hovrätten som beslutade att brotten under tre av 

åtalspunkterna var att anse som grova penningtvättsbrott och att brotten under 

övriga fyra åtalspunkter var att anse som brott av normalgraden.  De tilltalade 

omsatte sedan pengarna genom olika transaktioner till ett antal andra konton. 

Hovrätten ansåg att den tilltalades handlande hade ingått som ett led i en allvar-

lig brottslighet, men att det inte var utrett i hur stor utsträckning den tilltalade 

varit delaktig eller haft vetskap om denna brottslighet. Avseende de brott som 

hovrätten ansåg vara grova penningtvättsbrott, var det höga värdet avgörande. 



 80 

 

 

 

5.15.3 Analys 

Det förekommer inga rättsekonomiska överväganden in hovrättens dom, föru-

tom en bedömning av beloppsgränsen för grovt brott. Hovrätten ändrade inte 

påföljden, utan gjorde samma bedömning i tingsrätten. Tingsrätten bedömde 

straffvärdet till fängelse i ett år och sex månader, vilket ligger mycket nära HD:s 

praxis om ett skuggpris på 1 år och 6 månaders fängelse vid en förmögenhets-

förlust på 1,8 miljoner kronor. Tingsrätten dömde även till skadestånd om 

sammanlagt 270000 kr. Den totala förmögenhetsförlusten var betydligt högre 

än skadeståndet, vilket beror på att fyra av de totalt sju bolag som utsatts för 

bedrägerier inte besvarat svenska myndigheters begäran om att inkomma med 

information om bakgrunden till transaktionerna till den tilltalade. Det innebär 

att endast tre av totalt sju förbrott kunnat specificeras. Tingsrätten fann det 

ändå utrett att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.  Endast två av de 

tre bolag som utsatts för bedrägerier inkom med skadeståndsanspråk, som dess-

sutom i ett av fallen var lägre än vad transaktionen varit. Därför är det svårt att 

specificera den totala välfärdsförlusten.   

Sammanfattningsvis finns brister ur ett rättsekonomiskt perspektiv brister i 

domen eftersom den totala välfärdsförlusten inte återställdes och att flera bolag 

drabbades av bestående välfärdsförluster. Detta kan dock inte belasta domsto-

len eftersom skadeståndsanspråk inte inkommit och det ligger utanför domsto-

lens kompetens i civil law systemet att själva utveckla talan. 

5.16 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 1906-19, 
dom 2019-11-04 

5.16.1 Bakgrund 

Ett bedrägeri mot målsäganden innebar att okända gärningsmän kunde föra 

över 900000 kr från målsägandens konto till den tilltalades konto. Den tilltalade 

omsatte själv 15000 kr av det totala beloppet. Tingsrätten dömde den tilltalade 

till fängelse ett år och att betala skadestånd till målsäganden med ca 14000 kr.  

5.16.2 Hovrättens domskäl och domslut 

Hovrätten konstaterade att de pengar som överfördes till den tilltalades konto 

härrörde från ett bedrägeri och att den tilltalade gjorde sig skyldig till penning-

tvättsbrott när han tog ut 15000 kr. Brottet bedömdes som grovt och straffvär-

det fastställdes att motsvara et tårs fängelse. Hovrätten fastställde tingsrättens 

dom. 
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5.16.3 Analys 

Hovrätten för inga rättsekonomiska överväganden och straffvärdet motsvarar i 

relativt stor utsträckning HD:s praxis från NJA 2018 s. 1010. Skuggpriset är 

något högre och skadeståndsansprålets storlek tyder på att målsäganden fått 

tillbaka större delen av pengarna. Det innebär, under förutsättning att målsä-

gandens välfärdsförlust är återställd att domen är Kaldor-Hicks effektiv.  

5.17 Göta Hovrätt mål B 2966-19, Dom 2019-11-12 

5.17.1 Bakgrund 

Ärendet avsåg grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri och grovt penning-

tvättsbrott. Tingsrätten fastställde att den tilltalade tillsammans med andra tillta-

lade, hade vilselett ett stort antal äldre personer att lämna ut sina kontouppgifter 

och sedan fört över pengar till den tilltalades konto. Den tilltalade dömdes för 

grovt bedrägeri och för grovt penningtvättsbrott i ett fall, i vilket han mottagit 

en överföring på 500000 kr på sitt konto i vetskap om at pengarna härrörde 

från brott. Det sammanlagda yrkade skadeståndet, vilket förmodas motsavara 

den sammanlagda förmögenhetsförlusten för målsägandena var drygt 1 miljon 

kronor.  

5.17.2 Hovrätten domskäl och domslut 

Hovrätten frikände den tilltalade från försök till grovt bedrägeri och fastställde 

tingsrättens dom avseende grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott. Hov-

rätten ansåg det bevisat att pengar förts över till den tilltalades konto, att han 

kunnat disponera över pengarna, att han insett att pengarna kom från brott och 

att åtgärden syftade till att dölja pengarnas ursprung. Hovrätten fastställde 

tingsrättens dom avseende skadeståndsskyldigheten och ansåg att straffvärdet 

för brottet var fängelse i 2 år och sex månader.  

5.17.3 Analys 

Eftersom domen avser både grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott är 

det svårt att avgöra vad straffvärdet för penningtvättsgärningarna innebar. Där-

för väljer att lämna denna dom utan närmare analys eftersom det inte är möjligt 

att utläsa domstolens straffvärdesmätning. Det förekommer inga tydliga rättse-

konomiska överväganden i domstolens resonemang. 
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5.18 Göteborgs tingsrätt mål B 13982-18, Dom 2019-11-
18 

5.18.1 Bakgrund 

Ärendet omfattade två tilltalade, A.H för grovt bedrägeri och medhjälp till 

grovt bedrägeri och A.W, för grovt penningtvättsbrott. A.H öppnade ett konto 

genom en annan persons identitet och förde över 573000 kr till ett konto som 

A.W disponerar i Swedbank. A.H och A.W har sedan omsatt delar av pengarna. 

SEB yrkade skadestånd med 387876 kr för ekonomisk skada och det framgår 

inte av domen om övriga tillgångar säkrats. 

5.18.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten konstaterade att A.W erkänt att han upplåtit sitt konto i syfte att 

förvara pengar åt andra personer. Han omsatte en del av pengarna till guld som 

han överlämnat till de okända personerna. Tingsrätten konstaterade att förbrot-

tet var att bedöma som grovt, vilket medförde att det efterföljande penning-

tvättsbrottet skulle bedömas som grovt.  Tingsrätten bedömde straffvärdet till 

sex månaders fängelse och dömde till påföljden till skyddstillsyn och ett skade-

stånd på 387876 kr solidariskt med A.H. 

5.18.3 Analys 

Domen är relativt kortfattad och innehåller inga rättsekonomiska övervägan-

den. Det faktum att A.W inte dömdes till fängelse visar på en ekonomisk effek-

tivitet. Fängelsestraff bedömdes inte optimalt med tanke på missbruk och hans 

positiva inställning till vård. Eftersom A.W bedömdes kunna gynna samhället 

bättre genom att inte vara inkapaciterad innebär att domen är Kaldor-Hicks 

effektiv, under förutsättning att A.W var solvent och kunde betala skadeståndet, 

vilket inte är helt uppenbart med tanke på dennes missbruk. Överväganden om 

A.W:s solvens och dennes möjlighet att betala skadestånd fördes inte av tings-

rätten. 

5.19 Skaraborgs tingsrätt mål B 3924-18, Dom 2019-11-20 

5.19.1 Bakgrund 

Ärendet avsåg s.k. annonsbedrägerier i vilket de åtalade annonserat ut varor och 

tagit emot handpenning på desamma. När målsäganden betalade handpenning 

ringde gärningsmännen upp dem och vilseledde dem att lämna ifrån sig bank-
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ID, vilket ledde till att gärningsmännen förde över 240000 från målsägandens 

konto till konton tillhörande den tilltalade.  

5.19.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade var likgiltig till varifrån pengarna 

som överfördes till hennes konto kommit ifrån. Den tilltalade dömdes även för 

bedrägerier och det samlade straffvärdet bedömdes till åtta månaders fängelse. 

Hon dömdes till fängelse i åtta månader och ett solidariskt skadestånd på ca 

280000 kr. Tingsrätten beslutade även om kvarstad om 240000 kr.  

5.19.3 Analys 

Det förekommer inga rättsekonomiska överväganden i domen. Tingsrätten 

konstaterar att den tilltalade led av olika sjukdomar och inte kunde arbeta. Med 

tanke på omständigheterna var ett fängelsestraff att föredra, eftersom hon inte 

var solvent. Det tyder i fall som dessa på att det inte finns andra meningsfulla 

alternativ än en inkapacitering. Det sammanlagda skadeståndet och kvarstaden 

överstiger förmögenhetsförlusten och därför är domen Kaldor-Hicks effektiv. 

5.20 Södertörns tingsrätt, mål B 13960-18, dom 2019-11-
26 

5.20.1 Bakgrund 

Ärendet avsåg bedrägerier mot fem målsäganden. I ärendet var två tilltalade, en 

person för bedrägeribrotten och en person, M.B för bedrägeribrott och pen-

ningtvättsbrott. M.B gärning bestod i att ha tagit emot insättningar om ca 

360000 kr till sitt konto.  

5.20.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann det styrkt att pengarna som sattes in på M.B:s konto härrörde 

från bedrägerier och att M.B varit likgiltig inför detta faktum. Tingsrätten be-

dömde straffvärdet på M.B:s handlingar till att motsvara fängelse i sju månader. 

Tingsrätten bedömde av billighetsskäl straffvärdet till fem månaders fängelse 

och dömde henne till villkorlig dom och dagsböter och ett solidariskt skade-

stånd om ca 350000 kr. 
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5.20.3 Analys 

Det går inte att utläsa om några pengar från bedrägerierna kunde säkras till 

målsäganden. Straffvärdet stämmer väl med HD:s praxis. För att domen ska 

vara rättsekonomiskt effektiv behöver jämviktsläget som rådde innan förmö-

genhetsöverföringen återställas genom att skadeståndet drivs in. Det faktum att 

M.B fick villkorlig dom i samband med böter är i sig en rättsekonomiskt effek-

tiv handling, men för att domen ska vara Kaldor-Hicks effektiv måste målsä-

gandens förmögenhetsförlust kompenseras. 

5.21 Malmö tingsrätt mål B 6132-19, Dom 2019-12-03 

5.21.1 Bakgrund 

En person har vilseletts att lämna ut sina kontouppgifter via en bankdosa med 

följd att ca 400000 kr överfördes från målsägandens konto till ett konto som 

den tilltalade disponerade. Pengarna säkrades genom ett penningbeslag. 

5.21.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade hade gjort sig skyldig till grovt pen-

ningtvättsbrott och dömde till villkorlig dom i kombination med 30 dagsböter 

om 50 kr. 

5.21.3 Analys 

Det förekommer inga rättsekonomiska överväganden i tingsrättens resone-

mang, men valet av påföljd i kombination med dagsböter är en rättsekonomiskt 

effektiv påföljd. Pengarna på kontot återfördes till målsäganden så denne led 

ingen förmögenhetsförlust. I och med det var straffet, i princip optimalt, ef-

tersom det endast belastar den som gjort sig skyldig till brottet. Påföljden är 

dagsböter, vilket finns goda förutsättningar att kunna driva in, eftersom dagsbö-

ter bygger på att den tilltalade är solvent. Domen är således Kaldor-Hicks effek-

tiv. 

5.22 Svea Hovrätt, mål B 1290-19, dom 2019-12-04 

5.22.1 Bakgrund 

En person har tagit emot inbetalningar för egen narkotikabrottslighet om sam-

manlagt 850000 kr till sitt konto som han sedan har överfört mellan egna kon-
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ton i syfte att dölja pengarnas ursprung. Tingsrätten fann det styrkt att pengarna 

härrörde från den tilltalades narkotikabrottslighet och dömde den tilltalade till 

fängelse i tio månader och beslutade om förverkande av 850000 kr. 

5.22.2 Hovrättens domskäl och domslut 

Hovrätten fann det styrkt att pengarna som överfördes till och som inbetalades 

till den tilltalades konto härrörde från brottslig verksamhet i form av den egna 

narkotikabrottsligheten. Hovrätten fann det även styrkt att den tilltalades hand-

lingar att överföra pengar mellan egna konton var en penningtvättsåtgärd som 

syftade till att få pengarna att framstå som legitima. Hovrätten bedömde det 

samlade straffvärdet till fängelse i ett år och fastställde tingsrättens förverkan-

debeslut av pengarna. Hovrätten skärpte straffet till fängelse i ett år. 

5.22.3 Analys 

Hovrättens bedömning av straffvärdet ett års fängelse ligger mycket när HD:s 

praxis om ett straffvärde om ett år vid 18 basbelopp. Det finns ingen uttrycklig 

förmögenhetsförlust i ärendet, mer än en abstrakt i form av ökade kostnader 

för samhället för vård av missbrukare och andra kringkostnader och därför 

förekommer inga skadeståndsanspråk. Straffet avser endast själva penningtvät-

ten och domen är Kaldor-Hicks effektiv eftersom hela brottsvinsten om 

850000 kr förverkas och tillfaller staten som en välfärdsökning. Den tilltalade 

betalar även med sitt humankapital, vilket innebär en stigmatisering för den 

tilltalade, vilket ligger väl i linje för optimala sanktioner. Därför är domen Kal-

dor-Hicks effektiv. 

5.23 Sona tingsrätt, mål B9360-18, dom 2019-12-09 

5.23.1 Bakgrund 

Okända personer har vilselett ett bolag att föra över ca 770000 kr till den tillta-

lades konto. Den tilltalade har sedan försökt att ta ut pengarna, vilket inte har 

lyckats.  

5.23.2 Tingsrättens domskäl och domslut 

Tingsrätten fann det styrkt att pengarna som fördes över till den tilltalades 

konto härrörde från brott och att den tilltalade inte kunnat lämna någon rimlig 

förklaring till pengarna, så därför fann tingsrätten att uppsåtet var styrkt. Tings-

rätten bedömde straffvärdet till tio månaders fängelse och dömde till villkorlig 

dom och dagsböter. 
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5.23.3 Analys 

Domen är ur ett rättsekonomiskt perspektiv effektiv och nära optimal. Såvitt 

jag kan utläsa ur domen, återfördes pengarna till målsäganden så denna har inte 

drabbats av någon förmögenhetsförlust. Den tilltalade döms till villkorlig dom 

och dagsböter, vilket är ett rättsekonomiskt effektivt sätt för samhället att nå en 

ökad välfärdsvinst, samtidigt som den tilltalade får en förlust i sitt humankapi-

tal. Domen är således Kaldor-Hicks effektiv. 
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6 Avslutande kommentarer och slutsatser 

6.1 Inledning 

6.1.1 Forskningsfrågan 

Analysen av domarna visar att forskningsfrågan kan besvaras genom att det 

finns ett rättsekonomiskt perspektiv i domstolarnas avgöranden, men att det 

inte förekommer några rättsekonomiska överväganden i domstolarnas avgöran-

den, mer än en straffvärdesmätning i förhållande till den ofrivilliga välfärdsför-

lust som drabbat målsäganden. Vidare visar analysen att de straffrättsliga sankt-

ionerna i många fall är ekonomiskt effektiva, även om de inte är rättsekono-

miskt optimala. De rättsekonomiska övervägandena visar sig främst genom 

straffvärdesbedömningen, men även genom beslut om förverkande och skade-

stånd, vilket syftar till att återställa den förmögenhetsförlust som antingen 

drabbat enskilda eller samhället. 

Analysen visar att det förbrottet i 15 av domarna från hovrätten och tingsrät-

ten utgjordes av olika former av bedrägerier. Det var dels annonsbedrägerier 

och dels s.k. social manipulation genom att någon utgav sig för att vara t.ex. 

bankrepresentant och på så sätt lurat till sig kontouppgifter och sedan genom-

fört transaktioner till andra personer. Det har även förekommit vilseledande 

genom falska fakturor. Detta ger stöd åt Brå:s undersökning av penningtvätts-

brotten av normalgraden, i vilket Brå fann att 74 % av förbrotten till penning-

tvätt utgjordes av bedrägerier.173 I flera fall av domarna har den eller de som 

utfört själva förbrottet varit okända och åtalet har ofta gällt den efterföljande 

penningtvätten, i vilket en person tagit emot pengar på sitt konto.  

I fyra av domarna var förbrottet av skatte- och bokföringsbrott och i två av 

domarna var förbrottet narkotikabrottslighet. Dessa förbrott skiljer sig från 

bedrägeribrotten, eftersom förbrottet inte inneburit en ofrivillig förmögenhets-

överföring, utan består i ett undandragande av egendom för att undvika be-

skattning. I bedrägerifallen är det främst privatpersoner och juridiska personer 

som drabbats av vilseledandet och förmögenhetsförlusten. I dessa fall är det 

skyddsintressena enskildas rätt till egendomsskydd som främst omfattas av 

domarna. Avseende skatt- och bokföringsbrott och även narkotikabrott är sta-

ten den som drabbas av en utebliven välfärdsvinst som syftar till att säkerställa 

                                                      
173 Brå rapport 2019:17, s. 44 ff. 
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den allmänna välfärden i samhället. Skyddsintresset att motverka att brottsut-

byte förs in det ekonomiska systemet och att bekämpa ekonomisk och organi-

serad brottslighet spänner över alla områden, men förekommer inte som ett 

uttalat skyddsintresse in någon av domarna. 

6.2 Common law och Civil law 

Rättsekonomisk teori är utvecklad inom common law systemet vilket innebär 

att rätten utvecklas av domarna i rättssystemet. Posner menar att common law 

systemet är effektivare än civil law systemet därför att lagstiftningen i common 

law systemet till stor del kan tolkas som att den syftar till att maximera välfär-

den. Utgångspunkten för domarnas beslut i common law systemet är ett fram-

åtblickande perspektiv i vilket domen syftar till att framtida tvister och skador 

ska undvikas genom att tydliggöra vad som t.ex. utgör ett otillåtet risktagande 

vid skadeståndsärenden. Det innebär att domarna, liksom ekonomer, strävar 

efter att maximera resursutnyttjandet genom att identifiera hur icke kostnadsef-

fektiva handlingar kan förebyggas genom minsta möjliga ekonomiska kostnad. 

Syftet är att expandera effekterna av en tvist till att omfatta framtida liknande 

tvister, genom att sätta ramarna om vad som är tillåtet eller inte, vilket förväntas 

leda till att en rationell person agerar på ett sätt som gynnar välfärden och und-

viker handlingar som kan skada välfärden.174 

I civil law systemet ska lagen fungera som ett neutralt ramverk för vad som 

är tillåtet eller inte. Domarna ska vara neutrala och inte ta hänsyn till männi-

skors sociala och ekonomiska förutsättningar och ska strikt bedöma själva sa-

ken. I civil law systemet har inte domarna samma möjlighet att utveckal rätten, 

utan uppgiften är att tolka den kodifierade lagen med rättskällorna som exklu-

sivt underlag för domen. Därför kan inte ett civil law system vara lika ekono-

miskt effektivt som common law eftersom det saknas förutsättningar för dom-

stolarna att genomföra rättsekonomiskt effektiva domar som syftar till att max-

imera välfärden.175 

Detta kan förklara frånvaron av tydliga ekonomiska överväganden in do-

marna. Det förekommer inte i någon av de domar som jag analyserat att dom-

stolen väger in så tydliga ekonomiska överväganden som att domen syftar till 

vara samhällsekonomiskt effektiv och att det förekommer resonemang att en 

välfärdsökning eftersträvas. Domstolarna innehar ett ansvar för en formell 

rationalitet, snarare än ekonomisk rationalitet, även om effekten av ett domslut 

kan vara ekonomiskt rationellt och ekonomiskt effektivt. Det finns t.ex. inga 

argument som avser ett framåtblickande resonemang som syftar till att för-

hindra eller förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Det är ett 

tydligt tecken på att domstolen inte utgör en egen tolkningsfunktion som i 

                                                      
174 Posner, Economic analysis of Law, s. 32 f. 
175 Posner, Economic Analysis of Law, s. 33. 
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common law systemet, utan har antagit en formell rationalitet utifrån lagstifta-

rens syfte. 

De ekonomiska överväganden som förekommer i domarna är framförallt de 

som ligger till grund för straffvärdesbedömningen. I denna bedömning värderar 

domstolen först och främst brottets svårighetsgrad och översätter det i ett 

straffvärde. Sedan väger domstolen in billighetsskälen, i vilket det finns ekono-

miska incitament, men det sker med en avsaknad av ekonomiska effektivitetsar-

gument.   

6.3 Bedrägeribrotten 

Bedrägeribrotten innebär en ofrivillig förmögenhetsöverföring, vilket aldrig kan 

vara Kaldor-Hicks effektivt eftersom förmögenhetsöverföringen inte skulle ägt 

rum om på en frivillig marknad. Det innebär också att gärningsmannens sam-

lade nyttohemtagning aldrig kan bli större än den som drabbats av förlusten, för 

om det var så skulle transaktionen istället ha ägt rum på en fri marknad. Den 

efterföljande penningtvätten är ett led i den ofrivilliga förmögenhetsöverföring-

en som syftar till att göra välfärdsvinsten för gärningsmannen definitiv och att 

framstå som legal. Likaledes innebär det att välfärdsförlusten för den som 

drabbats av den ofrivilliga förmögenhetsöverföringen blir definitiv.176  

Från ett rättsekonomiskt perspektiv är transaktioner med låga eller inga 

transaktionskostnader något att eftersträva på en fri marknad. Ett bedrägeri 

eller penningtvätt är just en sådan transaktion med låga transaktionskostnader 

eftersom bedragaren och penningtvättaren inte har några produktionskostna-

der. Därför måste det finnas lagregler som innebar att ofrivilliga förmögenhets-

överföringar var olagliga, skulle det innebär att människor skulle behöva lägga 

stora kostnader på att skydda sin egendom, samtidigt som bedragaren eller 

penningtvättaren skulle behöva lägga pengar på att överlista den rättmätige 

ägarens skyddsåtgärder. Det innebär ur ett ekonomiskt perspektiv ett slöseri 

med utnyttjandet av samhällets resurser, vilket är rättsekonomiskt ineffektivt. 

Därför är det motiverat med en lagstiftning som skyddar mot ofrivilliga förmö-

genhetsöverföringar. Lagstiftningen är motiverad och rättsekonomiskt effektiv 

och den dömande makten som är satt att skydda medborgarna och samhället, 

utgör lagstiftarens förlängda arm och därför kan även domstolarna sägas vara 

effektiva.177  

Domstolarnas beslut innebär att de är mer eller mindre Kaldor-Hicks effek-

tiva eftersom de i vissa fall återställer det jämviktläge som rådde innan den ofri-

viliga förmögenhetsöverföringen ägde rum. Detta under förutsättning att det 

utdöms skadestånd och att detta skadestånd kan drivas in. När domen kombi-

nerats med böter är domen än mer rättsekonomiskt effektiv eftersom böter 

                                                      
176 Posner, Economic Analysis of Law, s. 241 f. 
177 Posner, Economic Analysis of Law, s. 240 f. 
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anses som en effektivare sanktion än fängelse. I de fall det inte utdömdes ska-

destånd är inte domen Kaldor-Hicks effektiv eftersom sanktionernas storlek 

understiger den totala förmögenhetsförlusten.  

6.4 Skadestånd 

Teorin om oaktsamhet i samband med skador som utvecklades av domare Le-

arned Hand innebär att så länge kostnaden för att undvika att en skada inträffar 

är skadans storlek multiplicerat med sannolikheten för att skadan inträffar så 

anses den skadegörande parten oaktsam.178 Avseende uppsåtliga gärningar skil-

jer de sig avsevärt från oaktsamma genom att gärningspersonen är medveten 

om att skadan kommer att inträffa och att denne kunnat undvika att skadan 

inträffar genom att vidta försiktighetsåtgärder. Learned Hand formeln innebär 

att det vid uppsåtliga skador som t.ex. bedrägeri eller penningtvätt innebär så 

blir skillnaden i kurvan mellan kostnaden att undvika skadan och kostnaden för 

själva skadan än större eftersom det alltid innebär en större välfärdsökning att 

undvika att skada en person än att låta skadan inträffa.179 

I syfte att utnyttja resurserna maximalt behöver skadestånden verka av-

skräckande för den som planerar en ofrivillig förmögenhetsöverföring. Det 

måste finnas incitament för skadegöraren att välja andra alternativ än att ge-

nomföra den ofrivilliga transaktionen. Exempelvis behöver skadeståndet för att 

stjäla någons bil överstiga värdet på bilen. Det innebär att straffet för en gärning 

som innebär en förmögenhetsförlust för någon annan behöver dels innehålla en 

återföring motsvarande värdet av den ofrivilliga förmögenhetsöverföringen och 

dels ett straff som utöver återställningen belastar skadegöraren.180  

I domarna från underrätten överstiger inte skadeståndet förmögenhetsför-

lusten i något fall. Genom att utdöma straff, antingen genom fängelse eller 

villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter, ökar domstolen skuggpriset på gärning-

en vilket är en kostnad i förövarens humankapital. Detta syftar att skapa en 

stigmatisering i humankapitalet för gärningspersonen samtidigt som den ur-

sprungliga välfärdens jämviktsläge återställts. Kombinatonen innebär en samlad 

välfärdsvinst för samhället, eftersom gärningsmannen ”betalar” till samhället 

genom sin förlust i humankapital.181 

I några av domarna, t.ex. hovrättens dom i mål B 1669-19, har inte alla ska-

delidande parter inkommit med skadeståndsanspråk. Det innebär att den totala 

förmögenhetsförlusten var betydligt högre än skadeståndet, vilket inte är Kal-

dor-Hicks effektivt. Det ligger dock utanför domstolens befogenhet att driva 

                                                      
178 Posner, Economic Analysis of Law, s. 191 ff. 
179 Posner, Economic Analysis of Law, s. 241. 
180 Posner, Economic Analysis of Law, s. 242. 
181 Posner, Economic Analysis of Law, s. 242. 
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skadeståndsfrågor som inte yrkats, vilket enligt rättsekonomin är en av begräns-

ningarna i civil law systemet. 

Slutsatsen blir att i de ärenden domstolen beslutat om skadestånd i samband 

med straff, är domslutet Kaldor-Hicks effektivt och i domar det inte förekom-

mer några ekonomiska sanktioner eller skadestånd är inte domen Kaldor-Hicks 

effektiv eftersom välfärdsförlusen är definitiv. 

6.5 Skatte- och bokföringsbrott 

Tre av domarna avsåg förbrotten skattebrott och/eller bokföringsbrott. Från 

ett rättsekonomsikt perspektiv är syftet med skatt är i princip en resursomför-

delning av välfärden samt en betalning för de tjänster som samhället erbjuder.182 

Förbrotten skatt- och bokföringsbrott avser ett undandragande av skatt, vilket i 

princip innebär ett utnyttjande av den samlade välfärden i samhället. Därför har 

staten och samhället ett intresse i dessa brott. Det förekommer inga skadestånd 

i denna kategori av ärenden, vilket innebär att gärningspersonen behöver betala 

genom andra ekonomiska sanktioner för att domen ska vara Kaldor-Hicks 

effektiv. Straffen har i dessa ärenden utgjorts av böter, kvarstad, företagsbot 

och näringsförbud, i kombination med straffrättsliga sanktioner. Det innebär att 

dessa domslut är Kaldor-Hicks effektiva. Ärendena i analysen har endast avsett 

det efterföljande penningtvättsbrottet och resultatet av analysen ger vid handen 

att i de fall som pengar kunnat säkras genom penningbeslag och kvarstad är 

domarna Kaldor-Hicks effektiva. I ett ärende i Svea hovrätt, mål B 7511-19, 

framkommer inte att några pengar från brottslighetens säkrats.  Det innebär att 

välfärdsförlusten för samhället är definitiv, samtidigt som välfärdsvinsten hos 

gärningsmännen också är bestående, vilket inte är rättsekonomiskt effektivt. 

Gärningsmannen har visserligen belastats med straffrättsliga sanktioner, vilket 

innebär en stigmatisering och av gärningsmannens humankapital. Förlusten 

motsvarar dock inte den totala välfärdsförlusten. Slutsatsen blir att det inte är 

ett Kaldor-Hicks effektivt domslut. 

6.6 Narkotikabrottslighet 

I två av domarna var förbrotten narkotikabrottslighet. Liksom vid skatt- och 

bokföringsbrott finns ingen skadelidande privatperson, utan det är staten och 

samhället som drabbas av kostander för narkotikabrottsligheten. Narkoti-

kabrottslighet är traditionellt sett behäftat med höga kriminella sanktioner, men 

det saknas liksom vid ekonomisk brottslighet skadeståndsanspråk. Det innebär 

att den som döms för brottet betalar med den straffrättsliga sanktionen och inte 

genom ekonomiska sanktioner. Av genomgångna domar har framgått att det 
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funnits pengar som kunnat förverkas, vilket innebär att staten fått en ökad väl-

färd samtidigt som den minskar i motsvarande mån för förövaren. Statens 

överskott kan kompensera förövarens underskott, vilket innebär att dessa do-

mar är Kaldor-Hicks effektiva. 

6.7 Optimala straff 

För att ett straff ska vara optimalt ska det förmå gärningsmannen att avstå från 

att begå gärningen. Från ett rättsekonomiskt perspektiv används formeln 

D=L/p vilket innebär att det optimala straffet, D är kvoten av skadan, L delat i 

sannolikheten för förlusten, p. Det innebär att om en gärningsman begått att 

brott som innebär en förmögenhetsförlust om 100000 kr och sannolikheten att 

bli upptäckt 10 % eller en på tio, blir den optimala ekonomiska sanktionen 

1000000 kr. 100000/0,1 = 1000000.183 Denna formel används inte av domsto-

len, vilket beror på att domstolen måste hålla sig inom vad som yrkats av åkla-

garen. Beräkningen bygger således på common law systemet som ger domarna 

möjlighete att skapa och utveckla gällande rätt.  

Domstolen använder traditionella straffrättsliga metoder att mäta straffvär-

det, vilket inte är uttryckligen rättsekonomiskt, även om det har rättsekono-

miska effekter. En rättsekonomiskt effektiv sanktion är en kombination av 

skadestånd eller böter och straffrättsliga sanktioner.184 Förmögenhetsförlustens 

storlek kan översättas i skuggpriset fängelse. Jag har utgått från HD:s praxis i 

NJA 2013 s. 654 och NJA 2018 s. 1010, i vilket skuggpriset för 18 prisbas-

belopp motsvarade ett skuggpris om 12 månader. Flera av domarna ligger rela-

tivt nära denna bedömning, även om det inte förekommit några specifika reso-

nemang om detta. Det är endast i några få fall som praxis framgår med tydlig-

het.  

Min slutsats blir att de ekonomiska sanktionerna inte är optimala från ett 

rättsekonomiskt perspektiv. Domarna kan dock vara Kaldor-Hicks effektiva i 

den meningen att om domstolen inte alls utfärdade några sanktioner, skulle 

välfärdsförlusten bli än större, eftersom ingen kompensation alls skulle före-

komma. I och med det bir min slutsats att huvudparten av avgörandena faktiskt 

är Kaldor-Hicks effektiva eftersom de återståller det jämviktsläge som rådde 

innan den ofrivilliga förmögenhetsöverföringen inträffade. Genom ekonomiska 

sanktioner och förlusten i humankapital ökar den totala välfärden genom att 

gärningsmannen kompenserar välfärdsförlusten för målsäganden genom skade-

ståndet och den straffrättsliga sanktionen.  

 Enligt grundläggande ekonomiska principer om minimal statlig intervention 

är det även effektivt att staten reglerar en marknad som misslyckats och söker 
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återställa uppenbara marknadsmisslyckanden och ineffektiva transaktioner som 

ofrivilliga förmögenhetsöverföringar innebär.185  

6.8 Avslutande kommentar och kritik mot ekonomiska 
analysmetoder 

En vanlig kritik mot ekonomisk analysmetod är att den bygger på den rationella 

mannen. Det innebär att den alltid utgår från att det finns optimal information 

om de alternativ som finns för att kunna välja rationellt. Det är sällan som det 

finns optimal information om varje enskilt tillgängligt alternativ. Det leder till 

en viss risktagning eller chansning när det finns få eller dåliga ingångsvärden, 

vilket kan vara svårt att förutse och leda till oväntade situationer och handling-

ar.186 Ett exempel på det är vissa brott som begås i affekt, utan någon som helst 

tanke på ekonomisk rationalitet. Ett annat exempel på en spontan och icke 

rationellt beteende har visat sig i flera av rättsfallen. Det har varit de situationer 

när en kompis, familjemedlem, flickvän eller pojkvän har ställt upp med sitt 

kontonummer för de olovliga transaktionerna därför att de har en känslomässig 

relation med den som ligger bakom förbrottet, snarare än att de grundat sina val 

på ekonomisk rationalitet. 

Ett annat problem med det ekonomiska perspektivet är att det utgår från att 

människan i alla lägen strävar efter att maximera sin egen välfärd. Det kan t.ex. 

finnas andra värden än en strävan efter ekonomisk effektivitet i lagstiftningen 

och i domstolarnas avgöranden. Lagstiftningen kan ha andra mål än en ökad 

välfärd och då kan en rättsekonomisk analys förefalla något märklig att appli-

cera, även när lagstiftningen och domarna får rättsekonomiska effekter. Det är 

fallet med min analys, eftersom lagstiftningen syftar till att säkerställa egen-

domsskyddet för enskilda och det allmänna och att skydda det finansiella sy-

stemet finns en ekonomisk målsättning, men den visar sig inte i domstolarnas 

domar, som snarare utgår från allmänna rättsliga principer. Vidare bygger eko-

nomisk effektivitet på liberala värden, som förespråkar en minimal statlig inter-

vention. Dessa liberala värden är inte alltid oproblematiska att överföra till ett 

rättssystem i vilket staten har skyddsintressen som ligger utanför rent ekono-

miska intressen.  Skyddsintresset för penningtvättslagstiftningen är egendoms-

skyddet för den enskilde och det allmänna, vilket givetvis har sin utgångspunkt i 

ekonomiska värden eftersom den som drabbas av en ofrivillig förmögenhetsö-

verföring. Men syftet är just skyddet mot olovliga välfärdsrubbningar och inte 

en ökad ekonomisk effektivitet. En återställning av en välfärdsförlust är dock 

en rättsekonomiskt effektiv åtgärd.  

En av utgångspunkterna i ekonomiska teorier är att det inte förekommer 

några transaktionskostnader. Detta innebär att det rättsekonomiska perspektivet 
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inte räknar med att det finns kostnader i samband med de transaktioner som 

genomförs mellan människor i syfte att öka deras välfärd.187 I verkligheten finns 

givetvis transaktionskostnader som uppstår i samband med en transaktion. Men 

att räkna med dessa kostnader i en rättsekonomisk analys blir komplext och 

därför utgår modellen från att det inte finns transaktionskostnader.188 

Den rättsekonomiska definitionen av optimalitet i straffrätten utgår från ett 

common law system och därför blir det inte helt optimalt att direkt översätta 

det till det svenska rättssystemet. Själva syftet med domstolens avgöranden i 

Sverige är inte att eftersträva ekonomisk effektivitet eller pareto-optimalitet, 

utan ska innebära en opartisk bedömning av sakfrågan. Effektivitets begrepp 

härstammar från en ekonomisk marknad där det inte förekommer etiska över-

väganden på samma sätt som i ett straffrättsligt system. Det är inte alltid efter-

strävansvärt att skapa en ökad välfärd eller att använda mätverktyg som Pareto-

effektivitet och Kaldor-Hicks effektivitet, när det handlar om människors age-

rande i olika situationer.189  

Problemet med straffrättsliga sanktioner, d.v.s. den avskräckande eller korri-

gerande verkan av straffet, är att de inte kommer välfärden tillhanda, utan ett 

fängelsestraff är en kostnad om tas från den allmänna välfärden, även om det 

teoretiskt kostar gärningsmannen humankapital. Därför förespråkar det rättse-

konomiska perspektivet höga ekonomiska sanktioner. Problemet uppstår som 

jag tidigare belyst när gärningsmannen inte är solvent, vilket är fallet i de allra 

flesta domarna.  

Ytterligare ett problem med det rättsekonomiska perspektivet är att det är 

avskalat från moraliska värden och endast utgår från ett ekonomiskt effektivi-

tetsperspektiv i vilket det framstår som mål att alla åtgärder ska öka den all-

männa välfärden. En omoralisk handling som berikar en person välfärd kan i 

sin renaste form betraktas som pareto-effektiv, men denna typ av överväganden 

existerar inte i den svenska rättsskipningen. Likaså finns andra värden än rent 

ekonomiskt effektiva i ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Ett samhälle som 

tillät den starke att utnyttja andra personer genom bedrägeri och penningtvätt är 

inte ett demokratiskt samhälle som kan fungera optimalt. Därför behöver sam-

hället sätta gränserna för vad som är tillåtet och inom ramen för det tillåtna 

behöver den ekonomiska effektiviteten vara ständigt närvarande, även om det 

inte är explicit uttalat av domstolarna. 

 

 

 

                                                      
187 Posner, Economic Analysis of Law, s. 8 f, se även Dahlman m.fl. s. 83 ff. 
188 Bastidas Venegas, Korling & Zamboni, (red). s. 216 f, se även Dahlman m.fl. s. 218,  
189 Posner, Economic Analysis of Law, s. 34. 
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