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Abstract 
 

Money laundering is a field that, in recent years, has received a lot of attention. New laws and 

regulations have been introduced with the aim of preventing and combating money 

laundering. To estimate the size of the problem, a number of estimates have been calculated 

using different methods. In this paper, we have decided to focus on the methods used to 

calculate the estimates because there are indications to suggest that the estimates calculated 

are rarely criticized. 

 

The purpose of this paper is to examine and compare three of the most common methods for 

calculating the size of money laundering. The methods we have chosen are the Walker model, 

Zdanowicz methods of trade-based money laundering and a two-sector model. The study is 

qualitative in nature with an inductive approach where empirical data consists of the selected 

methods. 

 

To make a precise measurement of the size of money laundering is not possible, but it is 

instead about making the best estimate possible. The results of our study show that the three 

methods are quite different from one another. Deciding which one is best depends on the 

context, which is important to keep in mind while taking cognizance of the estimates 

calculated. Zdanowicz method, for example, does not measure the total amount of money 

laundering for a country. It is, however, the best method for measuring the capital movement 

in trade between countries. Of the three methods we have addressed in our study, the Walker 

model is the most suitable for calculating money laundering globally, but it has a weakness in 

that it largely relies on expert knowledge and experience. The two-sector model is based on 

microeconomic theory and is believed to have a higher reliability than the Walker model, but 

is not globally applicable in the same way as the Walker model. The two-sector model does 

not measure how much money is laundered between countries like the other two methods. 
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Sammanfattning 
 

Penningtvätt är ett ämne som under de senaste åren fått mycket uppmärksamhet. Nya lagar 

och regleringar med målsättningen att förebygga och bekämpa penningtvätt har införts. För att 

uppskatta problemets storlek har ett flertal estimat beräknats med hjälp av olika metoder. I 

denna uppsats har vi valt att fokusera på de metoder som används för att beräkna estimat, då 

det finns tecken som tyder på att estimaten som beräknas sällan utsätts för kritik. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och jämföra tre av de idag vanligaste metoderna 

för att beräkna penningtvättens storlek. De vanligaste modellerna är Walkermodellen, 

Zdanowicz metoder för handelsbaserad penningtvätt och en två-sektor modell vilka har 

utgjort fokus i denna studie. Studien är av kvalitativ karaktär med en induktiv ansats där 

empirin består av de utvalda metoderna. 

 

Att göra en exakt mätning av storleken på penningtvätten är naturligtvis inte möjligt, utan det 

handlar istället om att göra en så bra uppskattning som möjligt. Resultatet av vår 

undersökning visar att de tre metoderna skiljer sig helt från varandra. Vilken metod som är 

lämpligast beror på sammanhanget, vilket är viktigt att ha i åtanke när någon tar del av de 

estimat som beräknats. Zdanowicz metod mäter exempelvis inte total penningtvätt för ett 

land, men är samtidigt den som bäst mäter kapitalförflyttning vid handel mellan länder. Av de 

tre metoder vi tagit upp i vår undersökning är Walkermodellen den som lämpar sig bäst för att 

beräkna penningtvätten globalt, men den har en svaghet i att den till stor del förlitar sig på 

experters kunskaper och erfarenheter. Två-sektor modellen har sin utgångspunkt i 

mikroekonomisk teori och får anses ha en högre reliabilitet än Walkermodellen, men går dock 

inte att tillämpa globalt på samma sätt som Walkermodellen. Två-sektormodellen mäter heller 

inte hur mycket pengar som tvättas mellan länder så som de andra två metoderna gör. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Den 9 januari 2014 överlämnade riksdagen en remiss till lagrådet angående förändringar i lag 

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För att bekämpa 

organiserad och ekonomisk brottslighet krävs att myndigheter kan ta ifrån de kriminella de 

vinster de genom brott tillskansat sig. Det motverkar att brottsliga vinster återförs till det 

legala systemet. I detta arbete är en effektiv kriminalisering av penningtvätt i kombination 

med möjligheten att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt, viktiga verktyg. 

Det finns ingen allmänt accepterad definition av uttrycket penningtvätt, även inom 

forskningen råder det delade meningar om vad begreppet innebär. I SOU 2012:12, s. 51, 

definieras penningtvätt som ”de åtgärder som syftar till att dölja eller omsätta vinning av 

brottslig verksamhet”. Ursprungligen kommer begreppet från 1930-talet då Al Capone 

använde sig av tvätterier för att tvätta pengar från olaglig alkoholförsäljning (Unger, 2013, s. 

659). Tvätterier var optimala frontföretag då det var en kontantintensiv verksamhet dessutom 

saknade de flesta hushåll tillgång till en tvättmaskin under 1930-talet. Al Capone var dock 

inte först med att tvätta pengar. De äldsta metoderna för att tvätta pengar grundade sig i 

internationell handel och osanna fakturor (Unger, 2013, s. 659). Enligt Compin (2008, s. 592) 

är penningtvätt en av grundstenarna för att förstå den strukturerade brottsligheten. 

Penningtvätt är ett intressant ämne då bekämpning och lärdom kring ämnet sannolikt skulle 

försvåra organiserad brottlighet och kanske till och med utplåna vissa delar av den (Compin, 

2008, s. 592). Det råder inga tvivel om att penningtvätt är ett stort problem och potentiellt hot 

mot samhällsekonomin. Den vanligast förekommande uppskattningen av storleken på den 

globala penningtvätten är den som Financial Action Task Force (FATF) använder och som 

uppskattar storleken till 2 procent av världens totala BNP (Buchanan, 2004, s. 120). 

Vesterhav, Korsell, Stenström och Skinnari (2011, s. 12) menar att ordet penningtvätt i sig är 

missvisande då det för tanken till att tvätta svarta eller kriminella pengar vita för att på så vis 

kunna använda pengarna i den vanliga, legala, ekonomin. I verkligheten handlar de misstänkta 

transaktioner som verksamhetsutövare upptäcker och rapporterar ofta om det motsatta, alltså 

vita pengar som smutsas ner. Förklaringen till det är att vid ekonomiska brott, exempelvis 

svartarbete, måste gärningsmännen omvandla beställarens vanliga, legala, inbetalning vid 

exempelvis byggtjänster till kontanter för svarta löneutbetalningar. Vesterhav et al. (2011, s. 

12) anser därför att ett bättre ord skulle vara penningförflyttning, då det är precis vad det 

egentligen är.  

Penningtvätt är en internationell företeelse och sker ofta över nationsgränser. Det gör 

penningtvätt till ett globalt problem vilket inte enbart kan lösas genom att ett land reglerar 

sina lagar kring penningtvätt. De kriminella kommer fortfarande att rikta sig till andra länder, 

med starkare banksekretess, för att tvätta sina pengar (Buchanan, 2004, s. 118). För att 

problemet ska kunna lösas krävs det att alla länder runt om i världen reglerar sina 

penningtvättslagar på ett bättre och mer transparent sätt. Viktigast är kanske att länderna som 

FATF nämner på sin non-cooperative countries and territories (NCCT) lista, blir mer 

sammarbetsvilliga. Länder som nämns på listan är bland annat Caymanöarna, Guatemala och 

Ryssland (Buchanan, 2004, s. 125). Caymanöarna med sin befolkning på 36 000 är kanske 

mest känt då de år 2003 hade 500 försäkringsbolag, 2 200 fonder, 60 000 företag, 600 banker 

och förtroendeföretag med nästan 800 miljarder dollar i tillgångar (Buchanan, 2004, s. 119). 
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Sedan termen penningtvätt användes för första gången i amerikansk lag år 1982 har 

penningtvättsteknikerna förändrats och varierat kraftigt (Buchanan, 2004, s. 123). Det är 

kanske inte så konstigt då lagarna kring penningtvätt ändrats ett flertal gånger. Många nya 

direktiv har släppts och många nya institut och organisationer har skapats med 

förhoppningarna om att kunna lösa penningtvättsproblemet. Några exempel på organisationer 

som skapats är bland annat FATF, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) och 

Egmont group. Trots alla dessa nya organisationer och lagar har dilemmat med penningtvätt 

inte kunnat elimineras. Unger och den Hertog (2012) liknar penningtvätt med vatten när de 

påstår att penningtvätt precis som vatten alltid finner sin väg genom systemet, om samhället 

lyckas få stopp på en metod lyckas de kriminella alltid hitta en ny. Det finns många olika 

metoder för att tvätta pengar. Ping (2010) tar upp 20 exempel från verkligheten och tio olika 

tekniker på hur pengar tvättas. Från det simplaste tillvägagångssättet där pengar tvättades 

genom att smuggla dem på mänskliga kroppar, till dagens moderna metoder såsom tvättning 

genom internet och med hjälp av advokater och revisorer. De sju andra tillvägagångssätten 

som nämns är tvättning genom banker, försäkringsbolag, lotteriföretag, underjordiska banker, 

tvättning genom internationell handel, offshore bolag och offshore finanscentrum samt 

skalbolag och frontföretag. Skillnaden mellan frontföretag och skalbolag är att frontföretagen 

faktiskt driver en verksamhet i verkligheten och inte endast på pappret vilket skalbolagen gör. 

För att underlätta penningtvättandet är det till fördel om frontföretagen är rika på kontanter, 

företag såsom resebyråer, spritbutiker och restauranger (Buchanan, 2004, s. 118).  

Penningtvätt och finansiering av terrorism är två begrepp som ofta förekommer tillsammans. 

Främst för att båda brotten använder sig av det finansiella systemet för att uppnå sitt brottsliga 

syfte. Det var efter terroristattacken mot World Trade Center den 11 september år 2001 som 

penningtvättslagen utvidgades med begreppet finansiering av terrorism. Enligt 5 kapitlet 4 § i 

Penningtvättslagen (SFS 2009:62) definieras finansiering av terrorism som "Insamling, 

tillhandahållande eller mottagande av tillgångar i syfte att de ska användas eller med vetskap 

om att de är avsedda att användas för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § i Lagen om 

straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet” (SFS 2002:444). Skillnaden mellan 

finansiering av terrorism och penningtvätt ligger i vad egendomen ska användas till och 

egendomens ursprung. Terrorismens egendom används alltid till något brottsligt vilket 

tvättade pengar inte behöver göra. Penningtvättens egendom har alltid ett brottsligt ursprung, 

till skillnad från terrorismens egendom som kan ha både ett olagligt och lagligt ursprung. Då 

terrorismens egendom används till brottslighet finns det ofta inte något behov av att dölja 

egendomens ursprung (SOU 2012:12, ss 57-58). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Penningtvätt är ett potentiellt hot ur ett makroekonomiskt perspektiv (Quirk, 1997, s. 8; 

Unger, 2013, s. 673). Enligt Buchanan (2004, s. 116) finns det en risk att penningtvätt kan 

skada de finansiella systemen, framför allt i form av att det skapar dåligt rykte. Eftersom de 

finansiella systemen är viktiga för ett samhälle kan det i värsta fall leda till minskad 

ekonomisk tillväxt för landet (Buchanan, 2004, s. 116). Quirk (1996, s. 20) visade genom sin 

empiriska studie på 18 industriländer att det finns ett negativt samband mellan penningtvätt 

och tillväxt i BNP. Hans resultat visade att en ökning av penningtvätt med 10 procent ledde 

till en minskning av BNP med 0,1 procent. Den modell som Argentiero, Bagella och Busato 

(2008, s. 352) utvecklat för att mäta penningtvätt visar även den ett negativt samband mellan 

penningtvätt och tillväxt av BNP. Författarna resonerar kring detta fenomen och lägger fram 

flera möjliga förklaringar till det negativa sambandet. Även om ökad BNP bör leda till ökade 

möjligheter att tvätta pengar, resonerar författarna att när BNP ökar så minskar också 

incitamenten för att tillhöra den kriminella sektorn. Även Sota och Kolaneci (2013) visade 

med sin studie ett negativt samband mellan tillväxt av BNP och penningtvätt då de jämförde 

utvecklingen i Albanien 2007-2011. 

För att kunna övervaka utvecklingen krävs det att det på ett bra sätt går att uppskatta storleken 

på penningtvätten. Dessvärre ligger det i penningtvättens natur att det inte är möjligt att sätta 

en exakt siffra på hur omfattande den är. Två stora problem är att de underliggande brotten är 

okända, samt att ingen inte vet storleken på de vinster som brotten genererar (Unger, 2013, s. 

662). Många försök har gjorts för att uppskatta storleken på penningtvätten och variationerna 

är kraftiga. De globala estimat på storleken som finns varierar enligt Windischbauer och 

Schneider (2008, s. 392) mellan 400 och 2 850 miljarder USD. 

Ett annat problem i samband med att uppskatta storleken på penningtvätten är att det inte 

finns någon allmän accepterad definition av begreppet penningtvätt, samt att vad som ingår i 

begreppet har ändrats under tidens gång (Duyne, 1994, s. 59; Windischbauer & Schneider, 

2008, s. 397). Om definitionen breddas kommer det naturligtvis också att se ut som om 

penningtvätten ökat, fast att den inte nödvändigtvis har det. Det finns idag ett stort intresse, 

inte minst politiskt, för att bekämpa penningtvätt. Kanske är det också därför som de estimat 

som idag finns får så stor spridning, utan någon till synes vidare granskning. Camdessus 

(1998) framförde på ett plenarmöte för FATF att 2-5 % av BNP antagligen vore ett rimligt 

antagande på storleken av penningtvätten globalt sett. Enligt Walker och Unger (2009, s. 823) 

har forskare dock aldrig lyckats få fram underlag till dessa siffror. Mycket tyder istället på att 

Camdessus (1998) uttalande grundade sig på hans egen magkänsla och erfarenhet. Trots det 

refereras det enligt Unger (2013, s. 663) okritiskt till hans siffror, än idag. 

Masciandaro (2004, s. 4) utvecklar en tanke om att vissa länder medvetet väljer att vara 

NCCT länder. Länderna underlättar medvetet penningtvätt, för att på så vis attrahera kapital 

och därigenom själva tjäna på det. Även om det inte är möjligt att sätta en exakt siffra på 

penningtvättens omfattning, är det fortfarande av stor vikt att försöka göra en så korrekt 

uppskattning som möjligt för att öka förståelsen för penningtvätt som företeelse och dess 

omfattning (Argentiero, Bagella, & Busato, 2008, ss. 342-343). En bra uppskattning av 

storleken bidrar till jämförbarhet både över tid och mellan länder. 

Lagar och regler som har som mål att motverka och bekämpa penningtvätt har inneburit att 

banker och andra finansiella aktörer, revisorer samt advokater har fått ökade krav på sig. 

Magnusson (2009) uppskattade de årliga kostnaderna för svenska banker till 400 miljoner 

kronor. Magnusson (2009, s. 104) har använt sig av data från år 2006 och 2007. Den nya 
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penningtvättslagen (SFS 2009:62), som tillkom efter det, har inneburit ytterligare ökade krav 

på banker och finansiella institut då det bland annat ställs ökade krav på deras kundkännedom. 

Det är rimligt att anta att det här innebär ännu större kostnader för företagen. 

Med tanke på hur stora kostnader de åtgärder som vidtagits mot penningtvätt har inneburit för 

finansiella institut och många andra aktörer, är det rimligt att ställa sig frågorna ”vilken effekt 

har dessa regleringar fått på penningtvätten?” och ”Har mängden penningtvätt minskat under 

de senaste åren eller är det bara kostnaderna som ökat?” Vad vi vet så finns det inga siffror på 

hur omfattande penningtvätten är i Sverige och det finns således heller inga siffror att jämföra. 

Unger (2009, s. 812) presenterar vilka metoder som används och som har använts för att mäta 

storleken på penningtvätt. Hon nämner särskilt tre metoder som hon anser vara särskilt 

lovande. Den första är Walkers modell. Walker är en pionjär inom att mäta penningtvätt och 

ska ha varit den första att göra ett globalt estimat över storleken på penningtvätten. Walkers 

modell är baserad på en input-output modell i kombination med en gravitationsmodell. 

Walkers modell är kanske den mest kända för att mäta penningtvätt och har använts av bland 

annat Unger et al. (2006) i deras studie där de beräknade storleken på penningtvätten i 

Holland. Den andra typen av metod som Unger (2009, ss. 812-813) tar upp är en metod 

Zdanowicz (2009) utvecklat och som går ut på att analysera avvikande priser i handeln över 

nationsgränser. Målet är att på så vis mäta den penningtvätt som genomförs genom 

exempelvis importer av en vara till underpris. Metoder av den här typen har på senare tid fått 

mycket uppmärksamhet både från EU och från FATF. Det tredje tillvägagångssättet som 

Unger (2009) slutligen nämner är den metod som utvecklats av Argentiero, Bagella och 

Busato (2008) och som använder ekonomisk teori för att uppskatta storleken på penningtvätt.  

 

1.3 Formulering av forskningsfrågor 
 

Utifrån problemdiskussionen ovan har vi utformat följande forskningsfrågor: 

 Vilka metoder är mest relevanta för att mäta penningtvätt? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har de här metoderna? 

 På vilka sätt kan dessa metoder appliceras på Sverige? 

 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa den problematik som finns vid beräkningen av 

penningtvättens storlek. Således ämnar vi att identifiera vilka metoder som är mest lämpliga 

för att beräkna penningtvätten storlek samt undersöka dess applicerbarhet på Sverige. 
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1.5 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa studiens syfte till att genom studie av forskningslitteratur identifiera 

de tre idag mest relevanta metoderna för att mäta penningtvätt. Vi har vidare valt att avgränsa 

undersökningen analys av de identifierade metoderna. Vi kommer även att undersöka 

metodernas användbarhet, med fokus på Sverige. 

 

1.6 Ämnets relevans 
 

Penningtvätt är ett ekonomiskt brott där illegalt förvärvade tillgångar förs in i den vanliga 

ekonomin för att där kunna konsumeras och investeras. För att det ska vara möjligt att 

använda pengarna i den vanliga ekonomin krävs det att det ser ut som pengarna har ett 

legitimt ursprung. Syftet med penningtvätt är således att skapa en legitim förklaring till 

pengarna. För att tvätta större summor pengar används nästan alltid metoder där man på olika 

sätt använder sig av företag och för in pengarna i bolagens redovisning. Penningtvätt är ett hot 

mot det ekonomiska systemet. Om penningtvätten i ett land blir allt för omfattande riskerar 

det att skada ryktet för dels det finansiella systemet, men även revisorer, myndigheter och 

andra ekonomiska aktörer. Dessa funktioners betydelse för ett välmående samhälle har 

förmodligen alla förstått efter finanskrisen år 2008. Penningtvätt är samtidigt ett tämligen 

outforskat område, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

1.7 Disposition 
 

Den här uppsatsen består av sju kapitel. Uppsatsen disponeras i fortsättningen på följande sätt. 

I kapitel två behandlas våra tillvägagångssätt för studiens genomförande. Det tredje kapitlet 

består av en teoretisk referensram. Syftet med vår teoretiska referensram är dels att förmedla 

kunskap till läsaren om ämnet, men också att fungera som ett analysverktyg för oss. Den 

teoretiska referensramen inleds med att gå igenom vad penningtvätt är och hur pengar tvättas. 

Kapitlet avslutas sedan med en genomgång av de metoder som tidigare använts för att mäta 

penningtvätt. Det fjärde kapitlet behandlar vår empiri vilken består av de metoder som vi 

kommer att analysera. I kapitel fem behandlas den analys vi gör av metoderna. I kapitel sex 

redovisas de slutsatser vi dragit utifrån studiens resultat. I kapitel sju diskuterar vi 

avslutningsvis vår studie och vad vi kommit fram till. Vi kommer här även ge förslag till 

vidare forskning inom ämnet. 
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2 Metod  
 

2.1 Inledning 
 

I detta kapitel redogörs de metodologiska ställningstagandena. Kapitlet inleds med en 

övergripande beskrivning av hur vi genomfört studien, följt av studiens vetenskapliga synsätt, 

undersökningsansats och forskningsansats. Därefter följer en beskrivning av datainsamlingen 

och urvalet. Kapitlet avslutas med giltighetsanspråket samt källkritik. 

 

2.2 Genomförandet av studien 

 

Penningtvätt är och har varit ett högaktuellt ämne de senaste åren. Nya lagar har antagits och 

ytterligare lagförändringar kommer träda ikraft den 1 juli år 2014. De nya regelverken har 

inneburit stora förändringar för företag och institutioner, framförallt de som är aktiva inom 

den finansiella sektorn. Det här fick oss att fundera på huruvida regeländringarna fått effekt på 

penningtvättens omfattning eller inte. Vår inledande undersökning av befintlig forskning fick 

oss att inse att några sådana uppskattningar inte finns för Sverige, samt att de estimat som 

finns för övriga andra länder och världen inte sällan tas emot lite okritiskt av omgivningen. 

Denna insikt gjorde att vi ansåg att en identifiering och analys av de metoder som idag 

tillämpas för att beräkna estimat för penningtvätt behövdes. Vårt empiriska fält utgörs av 

forskningslitteratur. Vi gjorde en genomsökning av området där vi identifierade samtliga 

metoder som används eller historiskt sett har använts för att beräkna penningtvättens 

omfattning. De här metoderna presenteras översiktligt under avsnitt 3.5. Utifrån dessa valde vi 

ut de tre metoder som i dagsläget är mest relevanta ur forskningsperspektiv och får mest 

uppmärksamhet. 

I kapitel tre förklaras fenomenet penningtvätt; hur det definieras, varför pengar tvättas och hur 

pengar tvättas. Vårt empiriska material, som utgörs av de tre identifierade metoderna som 

mäter penningtvätt, har vi sedan analyserat utifrån de fakta som redovisas i uppsatsens tredje 

kapitel för att utreda vad metoderna egentligen mäter och fångar upp samt vilken definition av 

penningtvätt de använder. 

 

2.3 Vetenskapligt synsätt 

 

I denna uppsats analyseras och jämförs tre olika metoder som används för att beräkna 

penningtvätt. Då analysen och tolkningen är den centrala delen i uppsatsen har vi anammat 

det hermeneutiska förhållningssättet. Förhållningssättet hermeneutik kan direkt översättas till 

tolkningslära och handlar om innebörden och tolkning av bland annat texter, handlingar, 

symboler och upplevelser (Wallén, 1993, s. 30). Vid ett hermeneutiskt förhållningssätt ska det 

uppmärksammas att den som tolkar alltid har en sorts förförståelse för ämnet och att alla 

tolkningar har skett i förhållande till en viss kontext. Därför måste situationen som texten har 

uppkommit alltid beaktas. Ett nytt textavsnitt kan vid hermeneutiks förhållningsätt innebära 

att man förstår de tidigare avsnitten annorlunda. Wallén (1993, s. 30) talar därför om del- och 

helhetsperspektivet och hävdar att tolkningen konstant växlas mellan den aktuella delen och 
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helheten. Metoderna som vi har valt att analysera och tolka går inte nödvändigtvis att förstå 

utan kunskap och information om metodens olika delar och ett resultat blir först möjligt då 

alla dessa faller på plats.  

I vår studie tolkar och analyserar vi tre metoder och vårt resultat kommer inte nödvändigtvis 

gå att replikera av andra forskare. Ett positivistiskt förhållningssätt hade då inte varit lämpligt 

då det förhållningssättet söker efter den absoluta sanningen (Mackenzie, 2011, s. 534). Enligt 

Wallén (1993, s. 24) ska undersökningar ur ett positivistiskt förhållningsätt även vara 

empiriskt verifierbara och bedömningarna ska kunna ersättas med mätningar, även denna 

punkt kommer inte att vara möjlig i vår studie. Hermeneutikens förhållningssätt fångar flera 

kvalitativa forskare på grund av att den fungerar bra vid tolkning av dokument (Andersen, 

1994, s. 187). 

 

2.4 Undersökningsansats 
 

Det finns två olika angreppssätt för att besvara forskningsfrågor, kvantitativt eller kvalitativt. 

Båda angreppsätten betonar insamling och analys av data, antingen hårddata eller mjukdata 

där det senare används inom de kvalitativa studierna. Det som karaktäriserar det kvantitativa 

angreppssättet är att angreppssättet är mer formaliserat och strukturerat jämfört med det 

kvalitativa angreppssättet. En kvantitativ metod kännetecknas även av selektivitet vid 

upplägget och avstånd till informationskällan. Det leder till att den kvantitativa inriktningen 

endast får tillgång till ytlig, i förhållande till det kvalitativa angreppssättet, information och 

därmed inte djupare förståelse inom ämnet (Holme, Solvang, & Nilsson, 1997, ss. 13-14). 

Med detta sagt är det kvantitativa angreppssättet inte det svagare angreppssättet och de båda 

metoderna har sina respektive styrkor och svagheter. Det kvantitativa angreppssättet är därför 

lämpligt när man är ute efter precision, en fullständigt objektiv bild och när man vill 

generalisera resultat på en hel population. Exempel på kvantitativa metoder är bland annat 

enkätundersökningar och strukturerade intervjuer (Olsson & Sörensen, 2007, s. 94). Med ett 

kvalitativt angreppssätt söker vi en djupare förståelse för ämnet och ställer oss frågor som 

”varför” och ”hur”. Syftet med en kvalitativ metod är snarare att förstå än att förutsäga. Den 

kvalitativa metoden kännetecknas även av en närhet till källorna som informationen hämtats 

ifrån. Med ett kvalitativt angreppsätt får vi även mer detaljerad information och en möjlighet 

till förståelse av helheten (Holme, Solvang, & Nilsson, 1997, s. 14). Exempel på kvalitativa 

metoder är bland annat observationer, djupare intervjuer, litteraturstudier och fallstudier 

(Olsson & Sörensen, 2007, s. 5). 

Vårt empiriska material besår av de tre metoder vi valt att analysera. De här tre metoderna är 

kvantitativa metoder som används för att beräkna penningtvätt. Vi har dock inte använt dem 

för att beräkna penningtvätt, utan vi har i vår uppsats valt att analysera själva metoderna och 

hur de är uppbyggda. Då vi snarare tolkar än mäter är det inte möjligt att besvara våra 

forskningsfrågor utifrån ett kvantitativt angreppsätt. Vi har därför valt att använda oss av ett 

kvalitativt angreppssätt. Det finns en risk att vår slutsats reflekteras av våra egna tolkningar 

när vi ska besvara våra forskningsfrågor med ett kvalitativt angreppssätt. Det medför i sin tur 

att en generalisering av resultatet på en population riskerar att blir mindre trovärdig (Allwood 

et al., 2012, s. 1419).  Holme, Solvang och Nilsson (1997, s. 14) menar dock att kvalitativa 

forskare inte är inriktade på att prova om informationen har generell giltighet. 
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2.5 Forskningsansats 

 

De två vanligaste ansatserna att använda sig av är deduktiv och induktiv ansats. Kvalitativ 

forskning använder sig vanligtvis av en induktiv ansats medan kvantitativ forskning använder 

sig av en deduktiv ansats. Det ska nämnas att även ifall en särskild metod är vanligare 

tillsammans med en särskild ansats så förekommer det undantag. De olika ansatserna är 

varandras motsatser. När vi använder oss av en induktiv ansats samlar vi på oss empiriskt 

material, analyserar detta, drar slutsatser och därefter skapas en teori (Andersen, 1994, ss. 33-

34). Enligt Wallén (1993, s. 80) finns det dock två kritiska punkter med att använda sig av en 

induktiv ansats. För det första anser han att det endast går att göra ett antal observationer och 

därmed finns det ingen rätt till att generalisera. För det andra är det omöjligt att göra 

förutsättningslösa observationer. Den deduktiva ansatsen är som sagt motsatsen till den 

induktiva och där har vi från starten en teori. För att kontrollera om teorin stämmer samlar vi 

på oss data som vi sedan analyserar för att komma fram till en slutsats om teorin stämmer 

eller inte stämmer. Förutom dessa två finns det en tredje, mindre vanlig ansats, abduktionen. 

Den abduktiva ansatsen är en mix av den deduktiva och induktiva ansatsen (Dubois & Gadde, 

2002, s. 559). Enligt Atikson och Delamont innebär en abduktiv ansats att världen utforskas 

genom kontakt och genom kontakten skapas teorier och modeller som ligger i grunden för nya 

empiriska upptäckter (Denzin & Lincoln, 2011, s. 833). 

Vi har i vår studie använt oss av en induktiv ansats. Vi ska analysera tre metoder för att mäta 

penningtvätt och vi kan inte uttala oss om respektive metods fördelar samt nackdelar innan vi 

har samlat in material. När vi har tillgång till relevant material börjar analysen och med 

största sannolikhet kan vi efter vår analys skapa en teori om de tre olika metoderna.  

 

2.6 Datainsamling  

 

Data som vi använder oss av för att besvara våra forskningsfrågor kan vara av antigen primär 

eller sekundär art. Primärdata innebär data som forskaren själv samlar in för första gången, 

dessa data har inte blivit bearbetade tidigare. Sekundärdata kännetecknas av data som 

forskaren inte samlat in själv, inte heller har forskaren varit delaktig vid bearbetningen av 

dessa data (Dahmström, 2000, s. 59). Sekundärdata kan bestå av både kvantitativ och 

kvalitativ data samt vara verbal eller icke verbal. Exempel på verbal data är bland annat 

dagböcker och icke verbal data är bland annat bruksföremål (Halvorsen & Andersson, 1992, 

s. 73). Det är inte alltid lätt att skilja på de två formerna av data. Ett exempel är om en 

forskare väljer att omarbeta data som hen en gång redan publicerat. Är då omarbetningen av 

sekundär eller primär art? 

Vi anser att vi i vår undersökning använt oss av både primär och sekundärdata. Enligt 

Halvorsen och Andersson (1992, s. 63) är detta det vanligaste tillvägagångssättet vid 

användande av data. Den data som utgör vår empiri, alltså de tre metoderna vi valt att 

analysera, anser vi utgör primärdata. Vi motiverar det med att modellerna är inhämtade från 

den ursprungliga källan, där metoderna för första gången publicerades av den eller de som 

utvecklat dem. Metoderna har således inte blivit utsatta för någon analys eller omarbetning av 

någon annan. Vi är medvetna om att det går att argumentera för att metoderna utgör 

sekundärdata, då de är offentligt publicerade och vi själva inte gjort någon form av 

observationer, intervjuer eller liknande. Den data som modellerna använt sig av för att 

beräkna storleken på penningtvätten är dock sekundärdata. Vår analys fokuserar dock inte på 
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dessa data, utan modellerna och metoderna i sig. Vi kommer också använda oss av 

sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, utredningar, med mera. Den här data berör både 

penningtvätt i allmänhet, men består också av tillämpningar och utvecklingar av de metoder 

vi valt att undersöka.  

Då vi i vår studie har valt att använda oss av både sekundär och primärdata drar vi nytta av 

bådas fördelar. Användning av sekundärdata sparar tid och i många fall då även pengar 

(Dahmström, 2000, s. 82). I vårt fall handlar det framförallt om tid. Den tiden vi sparar kan vi 

istället lägga på analysen av data. Med största sannolikhet leder det till en bättre analys av 

våra tre metoder och en bättre studie i allmänhet. När vi använder oss av sekundära källor kan 

dess kvalité vara både hög eller låg, en källa med hög kvalité kan stärka ett helt arbete men 

det kan också vara förödande att använda sig av en källa med låg kvalité. Det är därför av stor 

vikt att sekundärkällorna som används är lämpliga för studien (Sally, 2008, s. 25). För att 

bestämma om en källa är lämplig för arbetet är en granskning av källan nödvändig. Enligt 

Holme, Solvang och Nilsson (1997, s. 25) kan en granskning delas in i fyra faser. Dessa fyra 

faser är observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Då vi har valt våra sekundära 

källor har vi tagit hänsyn till alla dessa faser för att källan ska vara så relevant samt 

betydelsefull för vårt arbete som möjligt. Utöver dessa fyra kriterier har vi även tagit hänsyn 

till källans komplexitet. Är källan för komplex anser vi att det är lätt att tolka den fel och 

sannolikheten finns även att vi inte kommer att förstå källan tillräckligt bra efter mycket 

nedlagd tid. Då vi har tagit hänsyn till dessa fem olika kriterier anser vi att sekundärkällor och 

deras kvalité är till vår fördel. Ännu en fördel med att använda sig av sekundärdata enligt 

Heaton (2004, s. 8), är att vi kan tolka och analysera den annorlunda än originalinsamlaren 

och därmed komma med nya slutsatser.   

Trots att fördelarna är flera med att använda sig av sekundärdata så finns det även en del 

nackdelar. Bryman och Bell (2011, s. 320) nämner tre av dem. En är att data kan vara väldigt 

komplex, data kan innehålla flera variabler och vara svår att tolka. Två andra nackdelar när vi 

använder oss av sekundärdata är att vi inte är familjära med data vi använder oss av och som 

tidigare diskuterat kan vi inte garantera att vår data håller hög kvalité. 

 

2.7 Urval 
 

För att öka kvalitén på vår uppsats valde vi att enbart analysera tre olika metoder för att 

beräkna penningtvättens storlek. För att välja ut tre metoder utgick vi från de som vi genom 

vår litteraturgenomgång bedömde som mest relevanta för att i dagsläget beräkna 

penningtvättens storlek. Walkermodellen är den första som använts för att beräkna 

penningtvätten globalt, samtidigt som den går att tillämpa på enskilda länder. 

Den andra metoden som vi valde är två-sektor modellen. Anledningen till att vi valt den är att 

den är relativt ny och har inte blivit utsatt för så mycket kritisk granskning, samtidigt som den 

av andra forskare anses vara en lovande metod. Modellen skiljer sig också helt från de andra 

metoderna vilket gör den ännu intressantare. 

Den tredje och sista metoden är Zdanowicz metod som beräknar handelsbaserad penningtvätt. 

Även denna metod är helt annorlunda från de andra två. Den här är dessutom intressant då den 

inte bara beräknar penningtvätt, utan då den även skulle kunna användas för att upptäcka 

penningtvätt. 
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Vi har valt att undersöka metoderna i sin helhet, vi har alltså inte valt ut några särskilda delar 

av dem. Med tanke på hur metoderna ser ut och är uppbyggda hade det inte varit möjligt att 

välja ut specifika delar av dem.  

 

2.8 Giltighetsanspråk  

 

För att en studie ska uppnå högt förtroende är det viktigt att både reliabiliteten och validiteten 

håller hög kvalité. Om resultatet stämmer överens mellan olika mätningar med likadana 

mätinstrument är studiens reliabilitet hög. Vid motsatsen, det vill säga att vi får olika resultat 

vid olika mätningar är studiens reliabilitet låg. Studiens reliabilitet mäter därför graden av 

överensstämmelse. Att mäta reliabiliteten kan vara problematiskt vid forskning av människor 

och attityder då personer kan ändra sin attityd mellan två olika perioder (Olsson & Sörensen, 

2007, s. 75). Vi behöver dock inte i vår studie ta hänsyn till denna punkt då vi analyserar 

dokument. En hög validitet är lika viktigt för studien som en hög reliabilitet. Dock innebär 

inte en hög reliabilitet att validiteten är hög. Validiteten svarar på om vi mäter det som vi 

avser att mäta, alltså om vi mäter rätt sak. Själva begreppet validitet är möjligt att dela in i 

olika plan och Halvorsen och Andersson (1992, s. 41) talar om kriterievaliditet samt 

definitionsmässig validitet. Den definitionsmässiga validiteten förklarar hur hög 

korrespondensen är.  Kriterievaliditeten förklarar graden av överensstämmelse mellan 

resultaten vid användning av olika operationella definitioner. Olsson och Sörensen (2007, s. 

76) nämner ytterligare tre validitetsplan utöver de tidigare två nämnda. Dessa tre är 

innehållsvaliditet, överensstämmelsevaliditet samt prediktiv validitet.  

Både validiteten och reliabiliteten kan även indelas som både extern samt intern. Intern 

reliabilitet förutsätter att studien görs av två eller flera forskare och förklarar om forskarna är 

eniga över vad de förstår och läser. Den externa reliabiliteten förklarar hur väl och om studien 

kan replikeras. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 395) är det svårare att replikera en studie 

med ett kvalitativt angreppssätt än en studie med ett kvantitativt angreppssätt och så även vår. 

Då de tre metoderna som vi valt ut för att mäta penningtvätt är alla använda och erkända 

metoder är det stor risk att andra forskare analyserar de tre metoderna annorlunda mot vad vi 

har gjort. Även om det är möjligt att några av slutsatserna är likadana är chansen minimal om 

inte obefintlig att deras resultat är identiskt med vårt. Det är därför viktigt att man använder 

sig av samma litterära bakgrund som vi har gjort, om man ska kunna tillämpa vårt resultat på 

andra studier. Utifrån detta resonemang vill vi påstå att vår studies externa reliabilitet inte är 

särskilt hög, åtminstone inte i jämförelse med kvantitativa studiers externa reliabilitet. Då den 

externa reliabiliteten inte är hög hos de flesta kvalitativa studier och inte endast hos vår ser vi 

i inte detta som något problem. 

Mäter vi verkligen det vi vill mäta och stämmer det vi mäter överens med vår teori som vi 

utvecklar, det är den interna validitetens problem. Den interna validiteten är hög hos 

kvalitativa metoder och är en av styrkorna. Vi har svårt att se hur vår studies interna validitet 

skulle kunna hålla låg kvalitet med nuvarande frågeställningar då vi har tre metoder för att 

mäta penningtvätt och det som återstår är att analysera dem. Den externa validiteten förklarar 

om huruvida resultatet kan generaliseras på en större population och andra miljöer (LeCompte 

& Goetz, 1982, s. 43). 
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2.9 Källkritik 

 

Vår uppsats är litteraturbaserad och använder text som material. Text kan i detta sammanhang 

vara alla former av det skrivna ordet som finns tillgängligt och är offentligt (Friberg, 2012, s. 

47). Texten kan vara tryckt i en bok, tidskrift, rapport eller vara publicerad på webben. I ett 

examensarbete är enligt Friberg (2012) vissa källor mer användbara än andra. Vi har i vår 

uppsats i förstahand använt oss av vetenskapliga artiklar, men även offentliga dokument och 

böcker.  

 

2.9.1 Vetenskapliga artiklar 

 

En vetenskaplig artikel redovisar ny kunskap och innehåller den senaste forskningen kring ett 

ämne (Friberg, 2012, s. 47). För att en artikel ska bli publicerad krävs det att den uppfyller 

vissa krav och följer ett visst format. En artikel innehåller; bakgrund, syfte, frågeställning, 

hypotes, material och metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser. Till formatet hör 

också att allt som påstås ska vara förankrat i vetenskaplig litteratur eller i de egna resultaten. 

Det är tillåtet att diskutera kring resultaten utifrån egna åsikter, men något annat ”tyckande” 

från forskarens sida är inte tillåtet. 

För att en vetenskaplig artikel ska bli publicerad måste den även genomgå en fackgranskning. 

Tidskriften har ett så kallat referee-system. Först måste den vetenskapliga redaktören ta 

ställning till huruvida artikeln har en utformning och ett ämne som faller inom tidskriftens 

ramar. Om artikeln uppfyller detta första krav skickas den vidare till två eller tre, på området, 

framstående forskare för bedömning. Det görs för att försöka säkerställa att enbart forskning 

av hög kvalité publiceras. Det finns dock inget som säger att de som granskar inte gör misstag 

eller att forskningen på annat sätt inte håller en tillräckligt hög nivå. Det är således upp till oss 

som läsare att i slutändan granska och bedöma huruvida artikeln är av hög kvalité eller inte. 

I vår uppsats har vi inhämtat en stor del av fakta från vetenskapliga artiklar. Penningtvätt är 

ett relativt outforskat område och vi har i vår studie fått en känsla av att vissa artiklar 

presenterats för att de tar upp ett intressant ämne, mer än att forskningen är av hög kvalité. Vi 

har således varit kritiska i vår bedömning av artiklar och har tvingats välja bort många artiklar 

då vi inte vågat lita på deras trovärdighet. En tidning som vi hämtat flera artiklar ifrån är 

Journal of Money Laundering Control. De här är ett typiskt exempel på när läsaren måste vara 

kritisk. Vissa artiklar är några av de främsta inom området, medan andra är svårare att 

bedöma om de är av hög kvalité eller inte. 

 

2.9.2 Offentliga dokument 

 

Offentliga dokument inkluderar allt från lagar och författningar till olika publikationer från 

stat, landsting, kommuner och organisationer (Friberg, 2012, s. 51). Vi har i vår uppsats 

använt oss av ett flertal publikationer från offentliga myndigheter och organisationer. 

Eftersom penningtvätt är ett samhällsproblem, och det politiska intresset för fenomenet är 

stort, är det inte konstigt att det tillsätts utredningar på området. Vi har bland annat använt oss 

av rapporter från BRÅ och AUSTRAC. Vi bedömer tillförlitligheten på dessa källor som hög. 
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2.9.3 Litteratur 

 

Den litteratur som vi använt som källor har vi huvudsakligen använt i kapitel två, 

metodkapitlet. När det gäller metodböcker är deras innehåll ofta ganska likt varandras, men 

för att säkerställa kvalitén på vår metod har vi använt oss av ett flertal olika källor.  
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3. Referensram 
 

3.1 Inledning 
 

Vår teoretiska referensram har ett förklarande syfte med målsättningen att ge läsaren en 

förståelse för fenomenet penningtvätt. Vidare har den teoretiska referensramen ett tjänande 

syfte då det krävs god förståelse för hur penningtvätt som fenomen fungerar, för att kunna 

göra en djupare analys av de metoder som finns för att uppskatta storleken. 

 

3.2 Vad menas med penningtvätt? 

 

Penningtvätt är ett uttryck som säkert de flesta känner till och som ofta används i 

samhällsdebatter och nyheter. Trots det finns det idag ingen vedertagen definition och 

innebörden varierar efter sammanhanget och i vilket syfte det används (Holmquist, 2013, s. 

172; Vesterhav et al., 2011, s. 21). Unger (2013, s. 659) beskriver hur definitionen av 

penningtvätt historiskt sett har förändrats. Uttrycket har sitt ursprung från Al Capone och hans 

metod för att tvätta pengar från illegal alkoholförsäljning, genom att använda sig av tvätterier. 

I penningtvättlagen (SFS 2009:62) definieras penningtvätt som sådana åtgärder  

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

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

påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder 

som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av 

egendomen, 

b) med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att dölja att 

någon har berikat sig genom brottslig gärning 

(SFS 2009:62). 

Finansinspektionen (2014) definierar penningtvätt som ”Penningtvätt är när pengar från 

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

öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung”. 

Som nämnt i avsnitt 1.1 anser Vesterhav et al. (2011, s. 12) att ordet penningtvätt försvårar 

något som egentligen är ganska enkelt. Faktum är att penningtvättslagstiftningen i Sverige 

egentligen handlar om förflyttning av pengar och inte bara tvätt. Många olika typer av brott, 

framförallt ekonomiska, är beroende av transaktioner och kan således mycket väl fångas upp 

av det kontrollsystem som idag finns. Det kan exempelvis vara nedsmutsning av lagligt 

intjänade pengar för att kunna utföra svarta löneutbetalningar, men det kan också handla om 

att försöka dölja ursprungskällan till pengar avsedda att finansiera terrorism. En stor 

förändring i definitionen är att numera involveras även finansiering av terrorism, definitionen 

har som Unger (2011) uttrycker det, gått från Al Capone till Al-Qaeda.  
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3.3 Varför tvättas pengar? 
 

För att kunna mäta hur stor penningtvätten är krävs det förståelse för varifrån pengarna 

kommer och varför de tvättas. Inom forskningen (Buchanan, 2004, s. 117; S. Schneider, 2004, 

s. 288) brukar talas vanligen om tre olika syften: 

1. Konvertera brottsutbytet från en tillgång till en annan, mindre misstänkt tillgång. 

2. Dölja de illegala pengarna eller tillgångens ursprung samt ägarskap. 

3. Skapa en legitim förklaring eller källa till tillgången. 

Det handlar således om att dölja pengarnas brottsliga ursprung och skapa en legitim 

förklaring, för att på så vis möjliggöra användning utanför den kriminella världen. 

 

3.4 Hur tvättas pengar? 

 

Processen med att tvätta pengar brukar delas in i tre olika steg, placering, skiktning och 

integrering (Buchanan, 2004, s. 117; Khaled, 2012, s. 142). Ibland används även en fjärde, 

återinvestering (Vesterhav et al., 2011, s. 23). 

 

3.4.1 Placering 

 

Det första steget är det steg där pengarna förs in i det legala ekonomiska systemet, ofta genom 

att pengarna sätts in på en bank eller annan finansiell institution för att på så vis omvandla 

kontanterna till ett tillgodohavande eller liknande. På grund av alla de kontroller som 

verksamhetsutövare genomför är detta det steg som vanligtvis är det mest riskfyllda 

(Windischbauer & Schneider, 2008, s. 394). Enligt Soudijn (2012, s. 147) involverar det här 

steget ofta komplexa metoder och det är därför vanligt att de kriminella tar hjälp av ohederliga 

finansiella experter i det här steget. 

 

3.4.2 Skiktning 

 

Det här är det steg där de kriminella försöker dölja pengarnas illegala ursprung och ägarskap. 

Det här görs genom att en stor mängd olika transaktioner genomförs, där pengarna i praktiken 

flyttas omkring mellan olika bankkonton i olika banker och inte sällan också mellan olika 

länder (Windischbauer & Schneider, 2008, s. 395). Ofta genomförs dessa transaktioner i en 

hög hastighet, allt för att försvåra spårningen av pengarna. 

 

3.4.3 Integrering 

 

När pengarnas ursprung är dolt återstår det att skapa en legitim förklaring eller källa till 

pengarna vilket görs genom till exempel fiktiva affärsverksamheter, spelvinster och liknande. 

När detta steg är avslutat är processen med att tvätta pengarna avslutad (Buchanan, 2004, s. 

117; Windischbauer & Schneider, 2008, s. 396). 
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3.4.4 Metoder för att tvätta pengar 

 

Vanligtvis består de pengar som tvättas ursprungligen av kontanta medel. Ett viktigt inledande 

steg i processen med att tvätta pengar är därför att förflytta kontanterna till den plats där de 

kan placeras i en finansiell institution eller bank. Den här transporten eller smugglingen av de 

fysiska medlen är ett känsligt steg i processen och därför anlitas vanligtvis personer som den 

som vill tvätta pengarna har mycket stort förtroende för (Malm & Bichler, 2013, s. 366; 

Skinnari, Vesterhav, & Korsell, 2007, s. 29). Enbart fantasin tycks sätta stopp för hur 

pengarna undangöms och transporteras. Anthony (2005, s. 305) ger exempel på att kontanter 

har påträffats i resväskor, hus, bilar, privatplan, frysar, paket som skickats med bud, 

underkläder, leksaker, etcetera. FATF gav år 2012 ut en uppdaterad lista med 40 

rekommendationer till länder i kampen mot penningtvätt, där punkt 32 bland annat säger att 

länder bör vidta åtgärder för att kunna upptäcka smuggling av pengar över nationsgränser. 

Eftersom pengarna ofta flyttas mellan länder krävs det inte sällan även att pengarna växlas 

från en valuta till en annan. För att undgå uppmärksamhet vid växlingen är det vanligt att 

större belopp delas upp i flera mindre summor och att flera personer, så kallade smurfar, 

växlar eller sätter in pengarna (Buchanan, 2004, s. 118; Quirk, 1996, s. 6; S. Schneider, 2004, 

s. 266). En annan vanligt förekommande metod är enligt S. Schneider (2004, s. 266) att man 

låter en bulvan växla eller sätta in hela beloppet. 

Offshore-banker är ett vanligt förekommande tema i penningtvättssammanhang. Enligt Perez, 

Brada och Drabek (2012, s. 112) är det dessutom lätt och billigt att tvätta illegalt kapital 

genom offshore-banker. Zeldin (1998, s. 298) förklarar hur pengar tvättas hos offshore-bolag 

genom fem steg. 

1. Ett företag i exempelvis USA startas för att användas som täckmantel 

2. Företaget öppnar ett konto hos en bank 

3. En advokat i ett skatteparadis kontaktas 

4. Advokaten startar ett företag i skatteparadiset där den som vill tvätta pengar står som 

ägare. På detta vis förekommer inte namnet på den som tvättar pengarna på några 

offentliga dokument i skatteparadset. 

Företaget i skatteparadiset kan nu användas för att förvara pengar. Man kan också låna ut 

pengar mellan företagen och flytta över vinster genom räntesnurror. 

För att skapa en legitim förklaring till pengarna används ibland legala företag, där så kallade 

osanna fakturor används. Enligt Boyrie, Pak och Zdanowicz (2005, s. 220) är ett sätt att man 

övervärderar den exporterade varan när man utför handel över nationsgränser. Om individ A 

vill flytta 1 000 000 $ till ett annat land, kan hen samarbeta med individ B som registrerar en 

exportfirma i det andra landet. Individ B köper sedan exempelvis 10 000 pennor för 0,1 

$/styck, totalt 1 000 $. Individ B exporterar sedan pennorna till individ A och fakturerar den 

samma 10 000 pennor till priset 100 $. Den totala summan blir då 1 000 000 $ som sedan 

betalas av individ A. Pengarna har då, på ett till synes legitimt sett, förflyttats ur landet. 

Motsvarande kan även göras genom att man importerar till underpris, alltså att man köper in 

varor för ett lägre värde och sedan säljer dem dyrare. Exempelvis kan individ A köpa in 200 

klockor för 5 000 $/styck och sedan exportera dem till individ B som får köpa dem för 5 $/ 

styck. Individ B kan sedan sälja dem till fullt pris, 5 000 $/ styck och 1 000 000 $ har således 

flyttats mellan länderna. 
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Buchanan (2004, s. 118) tar upp ett intressant exempel på när en kriminell organisation 

tvättade pengar med hjälp av den här metoden. De använde sig av metallåterförsäljare i USA, 

som under år 1990 skapade fakturor på köp av mer än 214 000 troy ounces guld från Bolivia. 

När saken började undersökas visade det sig dock att det motsvarade 130 % av Bolivias hela 

guldproduktion det året. 

En metod för att tvätta pengar är enligt Cabot och Kelly (1998, s. 134) genom kasinon. Kasino 

är enligt dem ett lockande för detta ändamål då ett kasinos affärsverksamhet möjliggör både 

placering och skiktning. Kasinon och andra ställen som erbjuder besökare att spela om pengar 

erbjuder ett flertal möjligheter för den som vill tvätta pengar. Ett sätt är till exempel att man 

köper spelmarker för att sedan lösa in dem vid ett senare tillfälle för att försöka få dem att se 

ut som en spelvinst (SOU 2006:64, s. 121). Ett annat sätt är enligt Cabot och Kelly (1998, s. 

134) att man satsar på både rött och svart i roulette. På så vis spelas en del illegala pengar 

bort, samtidigt som man vinner nya med en legitim förklaring. I Turkiet gick det år 1998 så 

långt att man valde att stänga samtliga kasinon i landet efter att ägaren till en av landets fem 

spelorganisationer mördats i en konflikt relaterad till penningtvätt (BBC, 2012). 

Enligt F. Schneider (2013, s. 723) är den vanligaste metoden för penningtvätt av summor upp 

till 50 000 € är att man använder sig av legala verksamheter, till exempel restauranger, där 

man successivt blandar in de pengarna med det illegala ursprunget med pengarna från den 

legala verksamheten. Vidare säger han att för summor större än 50 000 € är det vanligast att 

man använder sig av skalbolag. Skalbolag är företag utan signifikant kapital eller 

affärsverksamhet. Skalbolag används enligt Ping (2010, s. 24) för att tvätta pengar genom att 

man fabricerar affärshändelser och transaktioner för att på så vis få det att se ut som om 

företaget har bedriver en riktig legal verksamhet som genererar en vinst. Vinsten beskattas 

sedan och pengarna kan plockas ut till synes lagligt. 

Ett ämne som den senaste tiden dykt upp inom forskningen angående metoder för 

penningtvätt är de nya virtuella betalningsmetoder som på senare år utvecklats i form av till 

exempel bitcoin (Stokes, 2013). Bitcoin är den idag mest kända virtuella valutan och är 

utvecklad av Satoshi Nakamoto, vilket tros vara ett pseudonym. Bitcoin skiljer sig på många 

sätt från traditionella valutor. Bitcoin har ingen central utfärdare, såsom exempelvis 

Riksbanken har för den svenska kronor. Bitcoin skapas istället i en förutbestämd takt dit alla 

som vill kan ansluta sig och där alla transaktioner bokförs (Bryans, 2014, s. 444). Mängden 

bitcoins ökade snabbt i början, men takten avtar succesivt för att i framtiden till slut stanna på 

21 miljoner. En stor skillnad mot traditionella valutor är att bitcoin, vanligtvis, inte är känslig 

mot inflation. Det enda som styr bitcoins värde är utbud och efterfrågan. En annan egenskap 

som är intressant för den som önskar tvätta pengar är transaktioner med bitcoin erbjuder större 

möjligheter till anonymitet då ingen tredje part är inblandad i transaktionen (Nakamoto, 2008, 

s. 1). Bitcoin erbjuder möjligheter för den som vill tvätta pengar att flytta pengar snabbt, till 

en låg eller obefintlig kostnad, helt anonymt (Bryans, 2014, s. 447). Den som försöker utreda 

penningtvätt kommer således få ytterst svårt att spåra transaktionerna som gjorts i 

skiktningsfasen, se avsnitt 3.3.2. Bitcoin och liknande virtuella valutor kan potentiellt ge den 

som tvättar pengar möjligheten att flytta pengar snabbare, billigare och diskretare än någonsin 

tidigare. 
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3.5 Kostnader förenade med att tvätta pengar 

 

Att tvätta pengar kostar pengar. Den effektiva kostnaden för att tvätta pengar utgörs inte 

endast av tiden som det tar att hitta någon som är villig att tvätta pengar. Den effektiva 

kostnaden inkluderar även kostnaden som är förenad med risken att man inte får tillbaka den 

summa pengar som man avtalat med tvättaren, samt att man inte får tillgång till sina tvättade 

pengar i tid. Även kostnader förenade med att ha och upprätthålla ett brett kontaktnät är en av 

de effektiva kostnaderna för att tvätta pengar (Reuter & Truman, 2004, s. 122). Lite är känt 

om den faktiska kostnaden som tvättarna tar för att tvätta pengar. Enligt Reuter beror det på 

att det är en relativt riskfri bransch då inte särskilt många brottslingar har straffats för det 

(Reuter & Truman, 2004, s. 128). Den effektiva kostnaden för att tvätta pengar har 

uppskattats till någonstans mellan 4-30 % av beloppet som ska tvättas (Skinnari, Vesterhav, & 

Korsell, 2007). Utöver de effektiva kostnaderna för att tvätta pengar, konstaterar Reuter och 

Truman (2004, s. 124) att det även finns så kallade icke monetära kostnader i form av 

finansiella straff, risken att åka fast samt fängelsestraff. 

 

3.6 Tillvägagångssätt för att mäta penningtvätt 
 

3.6.1 Fält- och fallstudier 

 

En traditionell metod för att uppskatta storleken på penningtvätten som United Nations Office 

on Drugs and Crime (UNODC)(2011 s. 15) tar upp är fält- och fallstudier. Det kan till 

exempel handla om att man analyserar kriminalfall där tillgångar har konfiskerats. Problemen 

med en sådan metod är dock enligt UNODC (2011) att det är oklart hur representativa de 

studerade fallen är och i vilken omfattning som de representerar den totala penningtvätten i ett 

land. Fördelen är med den här typen av studier är att man får en bättre förståelse för de 

kriminellas beteende, hur de tvättar pengar, vad de köper etcetera. Unger (2009, s. 809) tar 

upp en intressant egenskap fallstudier har som i princip ingen annan metod har, den visar hur 

stor den lägsta summan pengar som tvättas är. Den summa som man genom att undersöka 

riktiga, avslöjade fall, får fram är bevisad. Storleken på penningtvätten för ett land kan således 

inte vara lägre, men den kan dock vara högre. 

 

3.6.2 Enkäter och intervjuer 

 

Walker (1995) var den första som försökte uppskatta storleken på penningtvätt genom 

enkäter. Studien genomfördes i Australien och som metod bad Walker experter inom området 

ge sin bild av storleken på penningtvätten. Experter var i detta fall alla som kunde tänkas ha 

en aning om storleken på penningtvätten, till exempel poliser, statistiker och forskare. 

Problemet med denna studie var att det fanns stora variationer mellan de tillfrågades olika 

estimat. För det mesta var svaren enligt Walker (1995) kvalificerade gissningar baserade på 

de tillfrågades personliga erfarenheter. Ett problem med det är att de tillfrågade, framförallt 

poliser som jobbar med att utreda penningtvätt, ibland har svårt att se hela bilden och då 

riskerar att överskatta storleken. 
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3.6.3 Misstänksamma och avvikande transaktioner som rapporteras  

 

De flesta länder har idag en myndighet som arbetar med bekämpning av penningtvätt. I 

Sverige är det Finanspolisen som tar emot rapporter om penningtvätt. Enligt Unger (2009, s. 

809) är en metod för att mäta penningtvätt att analysera misstänkta eller avvikande 

transaktioner som rapporteras till dessa myndigheter. Enligt Unger (2009) finns det dock flera 

problem med den här metoden. Ett problem är att det ställs olika krav i olika länder på vad 

som ska rapporteras till myndigheterna och inte. Takáts (2007) samt Unger och van Waarden 

(2009) tar även upp problematiken kring att det kan bli ett informationsöverflöd då banker 

och finansiella institut av rädsla för att missa att rapportera något, istället rapporterar alldeles 

för mycket.  

 

3.6.4 Statistiska avvikelser 

 

Ett annat sätt att mäta storleken på penningtvätt är enligt Unger (2009, s. 809) att använda sig 

av statistiska avvikelser. Den metod som Boyrie, Pak och Zdanowicz (2005) använder sig av 

försöker mäta kapitalflykt genom att ta skillnaden mellan inflöde och utflöde av ekonomiska 

medel som inte registreras. Problemet med den här metoden är att kapitalflykt inte bara beror 

på penningtvätt, utan även att man flyttar pengar för att slippa betala skatt på dem. Det går 

inte i den här metoden att urskilja vad som är vad. 

UNODC (2011, s. 16) beskriver en metod som utvecklats av Tanzi (1996). Den metoden 

använder sig utav efterfrågan på kontanter för att beräkna storleken på penningtvätten. 

Metoden bygger på antagandet att kontanter är det vanligaste betalningsmedlet i dolda 

transaktioner. Anledningen till det antas vara att betalning med kontanta medel försvårar en 

eventuell spårning av pengarna samt att det är lättare att förbli oupptäckt. En uppgång i den 

dolda ekonomin skulle således öka efterfrågan på kontanta medel. För att bestämma storleken 

på den dolda ekonomin jämförs sedan mängden tryckta pengar och den mängd som faktiskt 

cirkulerar i samhället. Ett stort problem med den här metoden är enligt Unger (2009, s. 810) 

att det inte går att skilja mellan storleken på den dolda ekonomin och penningtvätt. Ett annat 

problem som hon tar upp är att invånare i vissa länder kan inneha andra valutor, till exempel 

amerikanska dollar och euro, av rädsla för att deras egna lands valuta ska sjunka i värde. 

Dessa pengar kommer således inte cirkulera i den öppna ekonomin och betraktas då enligt 

denna metod som en del av den dolda, kriminella, ekonomin. 

En annan, relativt ny modell, är den så kallade MIMIC (multiple-indicators multiple-causes) 

modellen. F. Schneider (2010, s. 480) beskriver tillvägagångssättet vid användning av MIMIC 

metoden. Metoden använder sig av två u 

ppsättningar observerbara data för att göra en uppskattning av den icke observerbara data, i 

det här fallet penningtvätt. De observerbara variabler som F. G. Schneider (2007, s. 11) 

använder är till exempel regleringar, beskattning och hur väl landets rättssystem fungerar. Ett 

problem med den här metoden som UNODC (2011, s. 17) tar upp är att valet av variabler 

tycks vara lite godtyckligt och de inte nödvändigtvis är vetenskapligt förankrade. Det går 

heller inte att testa om de variabler som används är relevanta för att mäta penningtvätt. 

Fördelen med metoden är dock att man kan tillämpa den på alla länder.  
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3.6.5 Teoribaserade modeller 

 

Ett relativt nytt sätt för att mäta penningtvätt är att använda sig av ekonomisk teori i 

kombination med simuleringstekniker, så som Argentiero, Bagella och Busato (2008) och 

Busato, Argentiero och Bagella (2009) gör. Tanken är att det här bland annat ska hjälpa till 

med att öka förståelsen för hur rationellt de som tvättar pengar beter sig. Modellen delar in 

samhället i två sektorer, den legala och illegala, och försöker även förutspå framtida 

förändringar i dessa sektorer. 
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4. Empiri 
 

4.1 Två-sektor modellen 
 

Den här modellen, utvecklad av Argentiero, Bagella och Busato (2008) samt Busato, 

Argentiero och Bagella (2009), utnyttjar företags och hushålls optimala förhållande för att 

generera data för penningtvätt. Den dynamiska allmänna jämviktsmodell som författarna 

använder sig av består av två sektorer, den kriminella och den legala. Sektorerna består i sin 

tur av två grupper: företag och hushåll. Utöver det antar modellen att det finns två typer av 

företag, som producerar två olika tillgångar. Den ena typen av företag tillverkar varor och 

tjänster för den vanliga, legala, marknaden. De andra företagen tillverkar de varor och tjänster 

som genererar pengar som behöver tvättas. 

Hushållen kan vara föremål för två olika typer av kostnader som är förenade med att göra 

affärer, två typer av transaktionskostnader. De hushåll som är verksamma inom den legala 

sektorn utsätts för en transaktionskostnad som är proportionell mot transaktionernas volym. 

De hushåll som istället är verksamma inom den kriminella sektorn utsätts för en 

idiosynkratisk kostnad i form av konsekvenserna vid ett avslöjande. 

Penningtvätt utgör en länk mellan den kriminella och legala ekonomin. Företag och hushåll 

använder sig av den kriminella sektorn för att utföra kriminella handlingar och penningtvätt 

för att gömma undan vinsterna från de kriminella aktiviteterna i den legala ekonomin.  

Vidare antar författarna att det finns ett representativt hushåll som förser båda sektorerna med 

arbetskraft och som konsumerar varor och tjänster från båda sektorerna. För att beräkna 

penningtvätten har de utvecklat följande formel, där   är storleken på penningtvätten. 

Formeln används för att generera en tidsserie över penningtvätten. 

 

4.1.1 Hushåll 

 

I ekonomin finns ett stort antal identiska hushåll med identiska önskemål i fråga om 

konsumtion och fritid. Argentiero, Bagella och Busato (2008) antar att den aggregerade 

arbetskraften är normaliserad till      och att varje hushåll fördelar arbetskraften mellan 

den legala sektorn (  ) och den kriminella sektorn (    ). Vidare antar författarna att 

arbetsdisulity
1
 framförallt härleds från att försörja den kriminella sektorn med arbetskraft. När 

hushållens försörjning av arbetskraft till den kriminella sektorn inte upptäcks, blir den heller 

inte beskattad. Sannolikheten att det ska inträffa är (   ). Formeln för hushållen nytta blir 

då: 

  
    

    
    

    
      

    
    

    
                      

   är den privata konsumtionen av varor från den legala sektorn (med den relativa andelen η) 

och      är den privata konsumtionen av varor från den kriminella sektorn (med den relativa 

andelen    ). Konsumtionen av båda varorna är utsatta för en proportionell 

transaktionskostnad,             . 

                                                      
1
 Disutility saknar svensk översättning, men betyder ungefär ”negativt nytta” 
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I de fall där hushållen blir upptäcka, vilket sker med sannolikheten  , kommer de bli 

bestraffade    . Med hänsyn till detta kommer nyttofunktionen se ut enligt följande: 

  

  
    

    
    

    
      

    
    

    
  

      
   

   
                  

För att beräkna den maximerade nyttan används Von-Neumann Morgensten formeln. Formeln 

ser då ut enligt följande: 

     
    
    

    
      

    
    

    
   

      
   

   
              (1) 

 

             representerar den negativa nyttan som tiden som spenderas med att genomföra 

transaktioner medför.   
      

   

   
 representerar den förväntade idiosynkratiska kostnad som 

kommer genom att man arbetar i den kriminella ekonomin. Det är alltså den kostnad som 

kommer från att man bryter mot lagen. Kort sagt kan man alltså säga att konsumtion av varor 

från den kriminella sektorn bestraffas på två sätt. Den första är den kostnad som det innebär 

att leta upp en motpart för transaktionen. Den andra kostnaden den risk som det innebär. 

Hushållen kan ha antingen kontanter,  , eller kapital. Hushållens budgetbegränsning blir då: 

                                                         (2) 

 

Hushållen begränsning i kapitalackumulering blir: 

        (3) 

 

Ovanstående funktion antar att kapitalet fullständigt deprecierar,            är det nominella 

priset av        vid  . Författarna antar att kontanter krävs för att köpa varorna från båda 

sektorerna, men att den mängd pengar som landets centralbank ger ut,    , är otillräcklig för 

att köpa      på grund av penningransonering: 

                      (4) 

 

Vidare antar författarna, med hänvisning till tidigare empiriska studier, att priserna på kort 

sikt är konstanta. Försäljningsvinsterna från den legala sektorn antas heller inte kunna 

användas för att köpa båda sektorernas varor under en annan period än i den där den legala 

varan har producerats. För att får formeln ovan att gå ihop behöver således nya pengar skapas 

genom den kriminella ekonomin, pengar som tvättats från föregående periods vinster i den 

kriminella sektorn. 

                                       (5) 
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   representerar den andelen av vinsten i den kriminella sektorn under föregående period, som 

används för att köpa den lagliga varan.        är således den andel som istället används för 

att köpa den kriminella sektorns vara. 

                       
 
               (6) 

 

På lång sikt antas priser vara flexibla. Detta fenomen i kombination med en underförstådd 

inlärningsprocess för centralbanken kommer göra det möjligt att återställa jämvikten i 

ekvation 4. Det betyder att penningtvätt så som författarna beskrivit det här är ett kortsiktigt 

fenomen som eventuellt försvinner när prisnivåerna förändras samt när centralbanken ger ut 

den summa pengar som krävs av den legala sektorn. Argentiero, Bagella och Busato (2008) 

fokuserar därför i sin analys på kort sikt. 

Avslutningsvis antar författarna att hushållens initiala kapitalstock är positiv,     , samt 

given. De antar även att följande villkor gäller: 

                                     

 

4.1.2 Företag 

 

Busato, Argentiero och Bagella (2009) antar också det i ekonomin finns två olika typer av 

företag, som producerar två olika varor. Varor från den legala ekonomin,   , produceras med 

en konstant skalavkastning och använder vanlig arbetskraft,  , och en kapitalstock,  , som 

fullständigt deprecierar. Resultatet av produktionen kan sedan antingen konsumeras eller 

adderas till den befintliga kapitalstocken.   definieras som den totala faktorproduktiviteten 

och produktionsfunktionen för den legala ekonomin blir då följande: 

       
   

        (7) 

 

Den kriminella sektorn producerar varan    med hjälp av arbetskraft, en konstant mängd 

mark,   , med en konstant hyra   . Det som produceras kan enbart konsumeras,      . Vi 

kan se på    som det utrymme där illegal verksamhet äger rum. För enkelhetens skull 

normaliserar författarna därför markens bidrag till     . Produktionsfunktionen blir då: 

                (8) 

 

Den här tekniken är lik en mer generell uppställning där båda produktionsfunktionerna 

använder kapital och arbetskraft, exempelvis        
   

        och        
 
  
   
    . 

Eftersom     kan författarna sätta en större elasticitet till den ena av dem, utan att därmed 

förlora generaliserbarhet. Författarna har därför, men motiveringen att kriminella aktiviteter är 

arbetskraftsintensiva, förenklat modellen och istället utgått från att den kriminella sektorn 

enbart använder arbetskraft för sin produktion. 

Avslutningsvis antar författarna att den stokastiska strukturen i ekonomin utvecklas enligt 

Markov processen: 
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                , 

där              är en stokastisk störningsvektor som utvecklas enligt följande rörelselag: 

    
     

    , 

där autokorrelationsmatrisen ∑ och kovariansmatrisen ⊟ definieras enligt: 

 

   
    
    

  och ⊟  
    
    

  

 

4.1.3 Hushållens förstahandsvillkor 

 

Modellen har till uppgift att mäta hur mycket pengar som tvättas,   . Hushållens ekvation, 

efter att kapitalackumulationen eliminerats, ser ut enligt följande: 

     

          
    
    

    
      

    
    

    
   

      
   

   
               

 

   

 

(9) 

max 

                
  

              
    

              
    

                                                                  
                                                
                                              

 

Förstahandsvillkoren för hushållens optimering ges av ekvation 10-15: 

           
   

                     (10) 

               
   

                              (11) 

            
                (12) 

                
              (13) 

            
            (14) 

               (15) 

 

De två transversella villkoren är: 

lim            och lim            (16) 

          

 

4.1.4 Legala företagens förstahandsvillkor 

 

De legala företagen maximerar sin vinst, betecknad            
   

                 , 
och förstahandsvillkoren är summerade i följande två ekvationer: 
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4.1.5 Penningtvätt 

 

Efter att författarna förenklat och slagit ihop ekvationerna (se bilaga 1), får de följande 

ekvation för att mäta penningtvätten: 

   
 

 

 

 
 
 

        

 
          

 

                     
   

       
   

     
      

  
 

     
 

 
                     

 

 
 
  

  

 

 
 
 

 

 
(25) 

 där  
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4.1.6 Parametrar 

 

Tabell 4.1 redovisar de variabler i formeln som är konstanta över den beräknade tidsseriens 

längd. Sannolikheten att bli upptäckt,  , har beräknats i enlighet med Busato och Chiarini 

(2004, s. 844). Parametern beräknas genom att de tar det totala antalet inspekterade företag 

dividerat med det totala antalet företag. Observera att det totala antalet företag inkluderar även 

företag som blivit inspekterade men som inte varit begått en kriminell handling, utan som till 

exempel kan ha blivit utvalda slumpmässigt. 

 

   Regelbunden konsumtions elasticitet 

   Oregelbunden konsumtions elasticitet 

  Disutility för att tillhandahålla arbetskraft för penningtvätt 

  Transaktionskostnad (författarna använder här 

mervärdesskatten) 

  Regelbundna konsumtionens andel 

  Sannolikheten att bli upptäckt 

  Kapitalandel 

  Inverterad Frisch elasticitet för arbetskraft tillförd 

penningtvätt 

Tabell 4.1 – Parametrar (Busato & Chiarini, 2004, s. 844) 

 

I tabell 4.2 redovisas de variabler som inte är konstanta i formeln då tidsserien beräknas. 

Skiftningar i penningtvättens omfattning över tid beror enligt formeln således på dessa 

variabler. 

Modellen fångar inte upp trender i tidsserien, utan fokuserar på den cykliska komponenten 

genom att använda sig av Hodrick och Prescott filtret. 

 

Variabel Tidsserie 

   Konsumentprisindex (KPI) 

  Sysselsättningsgrad (alla sektorer) 

  Fasta bruttoinvesteringar 

   Nationell konsumtion 

   ”Value added” från kriminella ekonomin 

   Totala faktorproduktiviteten 

Tabell 4.2 – Observerbara variabler (Busato & Chiarini, 2004, s. 844) 
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4.2 Walkermodellen 

 

Walkermodellen kommer ursprungligen från Walker (1995) som gjorde en uppskattning av 

storleken på penningtvätten i Australien. Walkermodellen är indelad i två delar. Den första 

delen bedömer samhällets kostnad för brottet, hur mycket gärningsmannen tjänar på själva 

brottet samt hur mycket av detta belopp som kommer att tvättas.  Anledningen till att det även 

räknas ut hur mycket gärningsmannen tjänar på själva brottet är att brott så som mord och 

sexuella övergrep sällan medför ekonomisk vinning för gärningsmannen. Den andra delen av 

Walkers modell beräknar hur mycket pengar som förflyttas mellan olika länder för tvättning. 

Walker menar på att vissa länder attraherar mer pengar för tvättning, bland annat på grund av 

deras ekonomiska ställning och graden av korruption inom landet (Walker & Unger, 2009, s. 

841). 

Som första steg skickade Walker ut enkäter till olika experter (Walker, 1995, s. 12). 

Enkäterna skickades ut till varje delstats poliskår, varje avdelning hos den federala polisen 

(AFP), alla polischefer samt ett antal oberoende forskare. I enkäterna fick experterna svara på 

hur stora de trodde att de kriminellas vinster var, hur mycket av vinsterna som tvättades, med 

mera. För att se om de estimat han fick fram genom enkätstudierna verkade rimliga gjorde 

han ytterligare undersökningar. En sak han tittade på var hur mycket pengar som av 

myndigheter frystes alternativt beslagtogs. Det är dock inte rimligt att anta att myndigheterna 

upptäcker alla pengar som genereras av brottslighet, men det ger en undre gräns för ett 

estimat. Den totala vinsten som genereras från brottslig verksamhet kan aldrig vara lägre än 

det som upptäcks. 

En annan faktor som Walker (1995, s. 21) använde för att kontrollera estimatet från enkäterna 

mot var ”underskattad inkomst”, alltså den inkomst som inte rapporteras in till 

skattemyndigheten. De estimat som Walker år 1995 fick fram redovisas i tabell 4.3. 

 

Brottstyp 

Estimat av de 

kriminellas vinst 

(miljoner AUD) 

Estimat för penningtvätten i Australien (miljoner AUD) 

Minimum Medel Max 

Mord Max 2,75 <1 <1 <1 

Rån och utpressning 74,4 <1 22 45 

Övriga våldsbrott Min 3,31 <1 <1 <1 

Inbrott 714,4 14 71 500 

Försäkringsbedrägeri 1 530 38 77 – 153 306 

Affärsbedrägeri 375 - 900 56 225 – 540 900 

Övriga bedrägerier 750 38 113 – 188 600 

Motorcykelstöld 533,6 27 53 – 187 480 

Övriga stölder 462 – 1 636 8 82 – 116 347 

Miljöbrott 5,25 – 16,45 <1 <1 – 2 8 

Narkotikabrott 1 500 300 750 - 1050 1 350 

Total 5 951 – 7 661 402 1 394 – 2 328 4 536 

Tabell 4.3 – Estimerad vinst för de kriminella och summa tvättade pengar för Australien, 1994 (Walker, 1995) 
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För att beräkna penningtvätten för andra länder i världen gör man enligt modellen sedan 

följande (Walker, 1999, s. 27): 

1. UN centre for internation Crime Prevention database of recorded crime statistics 

innehåller fakta om diverse brott i över 100 länder. Databasen innehåller även 

information om hur många brott som registrerar i respektive land och per 

brottskategori. Den här databasen utgör därför en bra utgångspunkt om landet i fråga 

finns med här. 

 

2. Det som är ett brott i ett land behöver inte vara det i ett annat. Det är också skillnad 

mellan länder på om brottsoffren väljer att anmäla brotten eller inte. Ett sätt att lösa 

detta problem på är att man låter brottsoffer besvara enkäter. Det här är dock ett 

omfattande arbete och ett steg som vanligtvis hoppas över av praktiska skäl.  

 

3. Det finns ett antal länder i världen, vanligtvis utvecklingsländer, där varken officiell 

brottsstatistik eller brottsofferundersökningar finns tillgängliga. Enligt Walker får inga 

länder utelämnas i modellen och det är därför tvunget att få fram information kring 

dessa länder och brotten som begås i landet. För att lösa detta problem har Walker 

tagit hjälp av grannländer samt liknande länder. Walker har delat in världen i tolv 

regioner och har tagit fram samlade brottsvärden för var och en av dessa tolv regioner 

utifrån brott per invånare samt den socio ekonomiska situationen. Saknas data från ett 

av länderna i en specifik region tilldelas landet då regionens värde.  

 

4. Punkt fyra berör hur mycket pengar som tvättas för varje specifikt brott i Australien. 

Genom att ta den totala summan pengar som tvättas per brottskategori, dividerat med 

antalet registrerade brott i samma kategori, fick han fram summan tvättade pengar per 

brott enligt tabell 4.4. 

Bedrägeri $50 000 

Narkotikahandel $100 000 

Stöld $400 

Inbrott $600 

Rån $1 400 

Mord $225 

Misshandel och sexuella övergrepp $2,23 

Tabell 4.4 – Summa pengar tvättade per brott i Australien (Walker, 1999, s. 28) 

5. Walker är medveten om att alla länder runtom i världen omöjligt kan tvätta samma 

storlek pengar per brott och har därför valt att applicera dessa nummer för Australien 

på andra länder med hjälp av ländernas BNP per capita. Enligt Walker kan man anta 

att länder med en hög BNP per capita alstrar högre brottsummor än länder med en 

lägre grad av BNP per capita, det är därför rimligt att anta att högre summor tvättas 

per brott i länder med en hög grad av BNP. Walker har satt Australiens värde till ett på 

BNP skalan och enligt modellen förväntas länder med 20 % högre BNP per capita 

tvätta 20 % mer per brott. Walker är medveten om att förhållandet mellan BNP och 

tvättning knappast kan vara linjärt men att det för stunden får accepteras. Utöver 

förhållandet mellan BNP och penningtvätt per brott modifierar han Australiens siffror 

för ett särskilt brott, bedrägeri. Walker utgår från hypotesen att hög grad av korruption 

innebär att mer pengar tvättas från bedrägerier. Walker utgår från data över länders 

korruption som utges av Transparency International (TI) Corruption Index. Utifrån 

den rangordnar han sedan länders korruption på en skala mellan ett och fem, där fem 
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betecknar hög korruption och ett låg korruption. Enligt Walker tvättas fem gånger så 

stora summor från bedrägeri i ett land med en rankning på fem. Detta innebär att ett 

land med fem på TI:s korruptionsskala tvättar upp till 250 000 dollar i varje 

bedrägeribrott, med förutsättningen att 50 000 dollar tvättas inom varje bedrägeribrott 

i Australien, som tilldelats ett på korruptionsskalan.  

 

6. Den här punkten behandlar hur landets korruption påverkar hur mycket av brottsligt 

kapital som tvättas inom landet. Det vill säga om pengarna tvättas i landet som det 

ursprungliga brottet utförts. Även här använder sig Walker av TI:s korruptionsindex 

och med utgångspunkten att länder med en hög rank på korruptionsskalan väljer att 

tvätta en högre grad av pengarna i hemlandet, det vill säga de väljer att inte föra över 

pengarna till ett annat land och tvätta dem där. Ett land på skalan med rankningen ett 

tvättar enligt Walker endast 20 % - 30 % av det brottsliga bytet inom hemlandet. Det 

kan jämföras med ett land vars rankning är nära fem på skalan, där tvättas 80-100 

procent av det brottsliga bytet i hemlandet. Två av anledningarna till detta är enligt 

Walker att länder med en hög grad av korruption inte har särskilt starka lagar när det 

kommer till att upptäcka misstänkta transaktioner samt att det finns få, i värsta fall 

inga, kontrollerande organ. Precis som i steg nummer fem inser Walker att detta 

resonemang förmodligen inte är optimalt, men att det får gälla för stunden och vidare 

utveckling är nödvändig. 

 

7. I den sista punkten behandlar Walker fyra attribut hos länder som påverkar var pengar 

tvättas. Ett land med en mer passiv inställning till penningtvätt kommer att attrahera 

mer penningtvätt än ett land med stark lagstiftning mot penningtvätt. Som tidigare 

nämnt är korruption och BNP två attribut som avgör om brottsligt kapital kommer att 

förflyttas in till landet. I länder med hög BNP är det större chans att man lyckas 

gömma det brottsliga bytet på grund av att mer pengar flödar i systemet. Anledningen 

till att korruption är ett av Walkers attribut är på grund av att kriminella är rädda att 

deras brottsliga byte förloras i kriminella länder. Korruption är således ett attribut som 

stöter bort brottsligt kapital. Slutligen är distans, språk och kultur attribut som 

attraherar de kriminellas kapital om de tre andra attributen är lika.  

 

Allt brottsligt kapital tvättas inte i samma land som brottet begicks. För att beräkna in samt 

utflödet av brottsligt kapital mellan länder har Walker (2009, s. 830) använt sig av en modell 

som är mycket lik Newtons Law of Universal Gravitation. Newtons gravitationsmodell 

förklarar kraften mellan två objekt och hur dem attraheras av varandra, inte långt ifrån vad 

Walker vill beräkna med sin egen metod. Walker var dock inte först med att tillämpa Newtons 

gravitationsmodell på annat än vad den ursprungligen var tänkt på och redan så tidigt som år 

1962 använde Jan Tinbergen sig utav Newtons formel för att beräkna handel mellan länder 

(Walker & Unger, 2009, s. 831). Enligt Walker (2009, s. 831) fungerade Tingbergens 

gravitationsmodell väldigt bra och förutspådde handeln mellan länder mellan länder bra. Enda 

nackdelen med metoden och något som den ofta kritiserades för var att den endast fungerar i 

teorin och att den är ad hoc. Tingbergens gravitationsmodell kunde inte bara appliceras på 

handel mellan länder utan kunde även förutsäga inflödet av immigranter, turism samt 

utländska direkt investeringar. Walker ansåg därför att det även borde vara möjligt att 

applicera modellen på penningtvättsflödet. 
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Walkers modifierade Newton modell: 

                               
  där 

       
                                           

         
  

 

       Andelen av vinsten från kriminella aktiviteter som land i skickar till land j 

    Banksekretess 

    Regeringens attityd 

       Om landet är medlem i Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication (SWIFT) eller inte 
 

    Konflikter inom landet 

    Korruption 

        Avståndet mellan länderna 

Tabell 4.5 – Variabler i Walkers gravitationsmodell (Walker & Unger, 2009, s. 830) 

Walker (2009, s. 833) förklarar mer ingående varför de tre variablerna distans, BNP per capita 

samt korruption är viktiga variabler i formeln. Distansen är viktig, då handel mellan länder 

minskar kraftigt om avståndet mellan länderna är stort. Transportkostnaderna blir högre, 

risken att varorna förstörs under transporten ökar kraftigt då transporten blir längre och 

utgångsdatumet för produkterna blir logiskt sett kortare om produkterna kommer fram senare. 

BNP per capita är en viktig variabel då länder med högre BNP ofta bedriver mer handel med 

andra länder. Slutligen är korruption en intressant variabel då chansen ökar avsevärt att 

pengarna försvinner i korrupta länder jämfört med länder med låg grad av korruption. Det 

leder till att gärningsmännen föredrar att tvätta sina brottsliga pengar i ett land med låg 

korruption (Walker 2009 s. 833).  

Walker (2009, s. 834) anser att hans gravitationsmodell inte har fått samma uppmärksamhet 

som Tingbergens gravitationsmodell. Enligt Walker beror detta på att det är omöjligt att mäta 

penningtvätt och dess omfattning. Det är därför omöjligt att fastställa Walkers 

gravitationsmodells kvalitet. För Tingbergen och hans gravitationsmodell är det dock möjligt 

att fastställa kvalitén. Detta på grund av att det faktiskt finns statistik över hur mycket länder 

handlar med varandra. Walkers gravitationsmodell dock har visat sig lämplig när det kommer 

till att estimera utländska direktinvesteringar och enligt Walker (2009, s. 834) finns det många 

paralleller mellan penningtvätt och utländska direktinvesteringar även ifall han inte beskriver 

dessa.  

För att ytterligare befästa sin metods trovärdighet och inte endast metodens 

gravitationsmodell gör Walker (2009, s. 844) en del triangulationer med andra metoder samt 

index och statistik. Med triangulation menas att estimatet från Walkers modell jämförs med 

andras estimat. Bland annat gör Walker triangulationer med Schneiders shadow economy 

estimate, U.N statistics on Service exports samt Law-Based index following Savona. 

Resultatet utifrån dessa triangulationer är positivt och estimaten från de andra metoderna 

ligger inte långt ifrån det resultat som Walker fick utifrån sin modell.   



- 30 - 

 

4.3 Zdanowicz handelsbaserade metoder 

 

4.3.1 Inledning 

 

John Zdanowicz metoder för att mäta penningtvätt behandlar den penningtvätt som sker 

genom handel med andra länder, även så kallad handelsbaserad penningtvätt och handel till 

onormala priser. Detta fenomen innebär att pengar flyttas ut från ett land genom antingen 

importer till överpris eller exporter till underpris (Boyrie, Pak, & Zdanowicz, 2004, ss. 123-

124). Exempel på hur detta kan gå till har redan tagits upp i avsnitt 3.3.4, exemplet med 

export av pennor. Enligt Boyrie, Pak och Zdanowicz (2005, s. 219) är exporter till underpris 

den vanligast förekommande metoden av de två möjliga vid handelsbaserad penningtvätt. 

Fakturering till underpris kunde enligt Gulati (1985) utgöra mer än 20 % av vinsten vid 

exporter mellan åren 1977 och 1983.  

Zdanowicz och hans metoder för att uppskatta penningtvätt har uppmärksammats mycket på 

senare tid och används idag i flera länder för att kunna göra estimat av penningtvättens 

storlek. Att flytta kapital genom osanna fakturor är en attraktiv metod för de som tvättar 

pengar. Två av anledningarna till det kan vara att det är relativt simpelt att flytta pengar 

genom osanna fakturor, samt att det i de flesta fall är svårt för myndigheter att upptäcka 

(Boyrie, Pak, & Zdanowicz, 2005, s. 218). Anledningen till att det i de flesta fall är 

oupptäckbart är det enorma antalet exporter och importer som sker runt om i världen och att 

det ännu bara finns ett begränsat antal system som klarar av att sortera och kalkylera 

informationen utifrån dessa kriterier (Boyrie, Pak, & Zdanowicz, 2005, s. 220). 

Utgångspunkten och grunden för Zdanowicz olika metoder är data om USA:s handel med 

andra länder. Data i United States Merchandise Trade Data Base (USMTDB) produceras av 

U.S. Department of Commerce: Census Bureau (Boyrie, Pak, & Zdanowicz, 2005, s. 221). Då 

dessa data är grundstenen för alla de olika metoderna beskrivs den utförligare senare i 

kapitlet. De olika metoder som Zdanowicz tillämpar för att estimera penningtvätten kommer 

att beskrivas utförligare senare i detta avsnitt.  

USMTDB är inte endast positiv i bemärkelsen att den möjliggör estimat av USA:s samt andra 

länders penningtvätt. Data är även av stort värde till utvecklade länder och länder i utveckling. 

Enligt Boyrie, Pak och Zdanowicz (2004, s. 124) är välinformerade marknadsaktörer 

grundstenen för en effektiv och konkurrenskraftig världsmarknad. Informationen gallrar även 

bort möjligheten att länder, där riktlinjer för produkternas priser inte existerar, importerar till 

ett för högt pris och exporterar till ett för lågt pris. Boyrie, Pak och Zdanowicz (2004, s. 124) 

menar på att sämre utvecklade länder sätter sina priser fel och efter vad de tror att marknaden 

klarar av, inte efter vad konsumenterna faktiskt är benägna att betala.  

Det ska noteras att varor som exporteras till underpris eller varor som importeras till överpris 

inte behöver innebära att illegalt intjänade pengar tvättas. Import och export till över samt 

underpris kan enligt Boyrie, Pak och Zdanowicz (2004, s. 123) innebära att importörerna 

försöker undvika skatter genom att importera till överpris. Särskilt vanligt är detta genom 

multinationella företag vid fakturering till onormala priser till länder där skattesatsen är lägre 

än i landet där huvudbolaget befinner sig. Enligt Boyrie, Pak och Zdanowicz (2005, s. 218) 

kan USA ha förlorat mellan 35.6 och 46.2 miljarder dollar på grund av onormala priser vid 

internationell handel. Utöver att undvika skatter kan importer till överpris även signalera 

kapitalflykt. Kapitalflykt kan i sin tur innebära att pengar flyttas till andra länder på grund av 

bland annat politisk och finansiell instabilitet samt korruption och inflation (Boyrie, Pak, & 

Zdanowicz, 2005, s. 219). Ytterligare två risker som import till överpris kan innebära är att 
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det fungerar som en motivering för höga inhemska priser där priskontroller existerar och att 

dölja olagliga priser som döljs i de inflaterade priserna. Import till överpris kan innebära 

försök till att undvika eller minska tullar och tullavgifter. Det kan även innebära dumpning av 

varor till pris under marknadsvärdet för att radera den inhemska konkurrensen (Boyrie, Pak, 

& Zdanowicz, 2004, s. 123). 

Data i USMTDB grundas på USA:s import samt export. Data är indelad både efter produkt 

och land och den speglar alltid de 12 senaste månaderna. Data kalkyleras om varje månad för 

att fastställa de 12 månadernas glidande statistiska prisparametrar. Då data kalkyleras om 

månadsvis är den alltid aktuell och ett aktuellt estimat över hur mycket pengar som tvättas är 

möjligt att få varje månad (Boyrie, Pak, & Zdanowicz, 2004, s. 126). 

År 2001 innehöll USA:s handelsdatabas över 17 000 importvaror och över 9 000 exportvaror. 

Totalt importerade eller exporterade USA varor till 231 olika länder år 2001. Data förs in i en 

matris. Varje land får en egen kolumn, således får matrisen 231 kolumner. Varje vara som 

importeras eller exporteras får en egen rad, vilket således ger matrisen 26 000 rader. Totalt 

leder de 231 kolumnerna och 26 000 raderna till över sex miljoner celler (Zdanowicz, 2009, s. 

860). USA exporterar eller importerar inte alla sina produkter till alla länder och de blanka 

rutorna i matrisen betyder således att information kring den produkten och ett visst land inte 

exporteras eller importeras. Databasen tar inte upp varor som involverar USA:s beväpnade 

styrkor, politiska ärenden samt varor som är på väg genom USA (Boyrie, Pak, & Zdanowicz, 

2005, s. 221). 

Det ska noteras att systemet endast fångar upp transaktioner med ett värde över 2 500 dollar 

för exporter och 1 250 dollar för importer.  Alla transaktioner är konverterade till amerikanska 

dollar med utgångspunkt från växelkursen i början av kvartalet. Skulle växelkursen dock ha 

ändrats med mer än 5 % används istället växelkursen för slutet av kvartalet (Boyrie, Pak, & 

Zdanowicz, 2005, s. 221). Varje produkt tilldelas en 10 siffrig lång kod för att göra det 

möjligt att skilja dem åt. Ett exempel som Boyrie, Pak och Zdanowicz (2004, s. 127) använder 

är erytromycin
2
 som han har gett den tio siffriga koden HC 2941500000. 

 

  

                                                      
2
 Erytromycin är ett läkemedel, en typ av antibiotikum. 
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4.3.2 Metod I 

 

Under denna metod sätts landets medelpris för en produkt mot världens medelpris för samma 

produkt (Zdanowicz, 2009, s. 860). Utifrån denna metod blir det därför lätt att se om något 

land importerar eller exporterar en viss vara till ett onormalt högt eller lågt pris. Exempel på 

produkter som har exporterats och importerats till avvikande priser finns i tabell 4.6 

respektive 4.7. Enligt den här metoden anses dessa produkter ha använts för att tvätta pengar. 

Tidigare var en stor nackdel med denna metod att priserna inte tog hänsyn till produkternas 

kvalité. Ett lands produkter kan därför vara av mycket högre kvalité och utifrån det ha ett 

högre pris (Zdanowicz, 2009, s. 861). Det leder till att varor som ser ut att tvätta pengar kan 

vara hederliga trots ett onormalt högt pris enligt metoden. I dagsläget modifieras metoden för 

enskilda länder och produktskillnader efter att det har visats att exempelvis skillnaden mellan 

importerade klänningar från Haiti och Frankrike är av signifikant betydelse (Zdanowicz, 

2009, s. 861). 

 

Produkt Land Landets medelpris ($) Världens medelpris ($) 

Spis Colombia 76,62/styck 425,65/styck 

Erytromycin Iran 0,1/g 1,20/g 

Nickellegeringstråd Venezuela 2,21/kg 2,26/kg 

Fiskbensdäck Frankrike 7,69/styck 192,25/styck 

Automatvapen Frankrike 364,08/styck 2 022,67/styck 

Berikat uranium 235 Spanien 15,50/kg 172,22/kg 

Gevär till militären Storbritannien 106,87/styck 487,55/styck 

4.6 - Export från USA till ovanligt låga priser (Zdanowicz, 2009, s. 860) 

 

Produkt Land Landets medelpris ($) Världens medelpris ($) 

Rakblad Columbia 34,81/styck 0,09/styck 

Slipade smaragder Panama 974,58/karat 43,63/karat 

Industriella diamanter Venezuela 795,62/karat 6,45/karat 

Örngott Frankrike 909,29/styck 0,62/styck 

Trådlösa telefoner Frankrike 4 232,50/styck 47,65/styck 

Hårddiskar Spanien 698,16/styck 0,43/styck 

Kombinationstänger Storbritannien 489,75/styck 0,88/styck 

4.7 - Export från USA till ovanligt höga priser (Zdanowicz, 2009, s. 861) 
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4.3.3 Metod II 

 

Denna metod analyserar precis som ovanstående metod export och import för varje enskild 

vara i varje land som bedriver handel med USA. Grundtanken med metoden var att ta reda på 

hur mycket kapital som förflyttas från USA genom importer till överpris och exporter till 

underpris (Zdanowicz, 2009, s. 861). Alla transaktioner vars importpris överstiger medelpriset 

med mer än 50 % anses enligt denna metod utgöra förflyttning av kapital. Detsamma gäller 

för exporter vars pris är minst 50 % lägre än produktens medelpris. Den största nackdelen 

med denna metod och anledningen till att nästa metod utvecklades är filtret på 50 %. För vissa 

produkter kan det anses vara för högt satt och för andra produkter alldeles för lågt 

(Zdanowicz, 2009, s. 862). Tabell 4.8 visar hur mycket kapital som förflyttades från USA 

mellan åren 1993 och 1995 utifrån ovanstående metod. 

 

 

År Pengar förflyttade ut från USA (miljarder $) 

1993 97,35 

1994 116,18 

1995 136,76 

4.8 - Kapital förflyttat ut ur USA på grund av avvikelse från medelpris (Zdanowicz, 2009, s. 862) 

 

4.3.4 Metod III 

 

Denna metod skapades med förhoppningen att kunna lösa problemet hos ovanstående metod 

och att uppskatta penningtvätten med ett filter på 50 % över respektive under medelpriset. 

Som nämns i avsnitt 4.3.2 fungerade ett sådant filter bra i vissa fall och i andra fall inte. År 

1994 utfärdade U.S Internal Revenue Service (IRS) därför 482 prisregleringar och bestämde 

att interkvartil prisintervallet var lämpligast för att bedöma onormala priser inom 

internationell handel. Enligt IRS är onormala priser för importer priser som överstiger det 

övre kvartilpriset och exporter där värdet är lägre än den undre kvartilen (Zdanowicz, 2009, s. 

863). 

Detta gjordes för varje produkt och land som gjorde affärer med USA mellan år 2004 och 

2006. Beloppet som produkten översteg det tredje kvartilpriset med räknades in i 

nedanstående belopp (Zdanowicz, 2009, s. 863). Om det tredje kvartilpriset var 20 dollar och 

en produkt importerades för 25 dollar tar metoden således endast upp fem dollar och inte hela 

beloppet på 25 dollar. Nedan är resultatet över hur mycket pengar som flyttades ut från USA 

baserat på inter-kvartilmetoden. Det ska noteras att det inte endast är möjligt att uppskatta hur 

mycket pengar som flyttas ut ur USA på grund av onormala fakturor och att det även går att 

uppskatta hur mycket pengar som förflyttas in till USA (Zdanowicz, 2009, s. 864). När de 

uppskattade flödet av kapital in och ut från USA år 2004 visade det sig även att flödet var 

större in och USA:s kapital ökade med över 55 miljarder dollar på grund av onormala fakturor 

(Zdanowicz, 2009, s. 864). 
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År Pengar förflyttade ut från USA (miljarder $) 

2004 167,76 

2005 191,95 

2006 189,05 

Tabell 4.9 - Kapitalflykt från USA på grund av avvikelse från medianpriset (Zdanowicz, 2009, s. 863) 

 

I tabell 4.10 ges verkliga exempel på varor som USA importerat till onormalt höga priser och 

som upptäckts enligt denna metod. 

 

Produkt Land Pris ($) 

Toalettpapper Kina 4,121.81/kg 

Gängade muttrar Belgien 2,426.70/kg 

Pincetter Japan 4,896.00/kg 

Gräsklipparblad Australien 2 326,75/styck 

Rakblad Storbrittanien 113.20/styck 

Använda kläder Haiti 260,00/kg 

Bomullsbyxor Venezuela 50,00/styck 

Tabell 4.10 – Exempel på onormalt höga priser på importerade varor till USA (Zdanowicz, 2009, s. 864) 

 

I tabell 4.11 ges exempel på varor som USA exporterat till ovanligt låga priser. Avvikelserna i 

tabell 4.10 och 4.11 är extremfall och det är inte alltid lika uppenbart. 

 

Produkt Land Pris ($) 

Diamanter Indien 13,45/karat 

Gaffeltruckar Jamaica 384,14/styck 

Bulldozer Columbia 1 741,92/styck 

Videoprojektor Brasilien 33,95/styck 

Raketgevär Israel 52,03/styck 

Gaffeltruckar Haiti 555,73/styck 

Nya bildäck Ryssland 3.97/styck 

Tabell 4.11 – Exempel på ovanligt låga priser på exporterade varor från USA (Zdanowicz, 2009, s. 864) 

 

4.3.5 Metod IV 

 

Den sista av metoderna för att analysera USMTDB väljer inte att analysera in och utflödet av 

kapital och är egentligen inte en av Zdanowicz huvudmetoder för att uppskatta penningtvätt. 

Metoden togs fram efter terroristattacken den 11 september år 2001, vid samma tid som 

begreppet finansiering av terrorism blev en del av bekämpningen av penningtvätt och dess 

lagar (Zdanowicz, 2009, s. 868). Utifrån denna metod vägs importerna för att skydda sig mot 

att massförstörelsevapen och andra produkter som kan vara relaterade till terrorism och 

terroristorganisationer. Metoden grundar sig med samma utgångspunkt som interkvartil 

metoden och använder därför samma filter som den interkvartil metoden. Det vill säga varor 

som importeras i den övre kvartilen filtreras ut (Zdanowicz, 2009, s. 868). Nedan är varor vars 
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vikt är onormal, vikten för dessa varor är förmodligen helt och hållet omöjligt att uppnå, 

kuddar kan förmodligen aldrig väga 55 kg styck. 

 

Land Produkt Vikt 

Egypten Rakblad 15 kg/styck 

Indonesien Kaffe 1,26 kg/styck 

Frankrike Skor 46 kg/par 

Tyskland Tröjor 57 kg/dussin 

Malaysia Portföljer 98 kg/styck 

Pakistan Tyg 62 kg/m
2
 

Indonesien Kuddar 55 kg/styck 

Pakistan  Handdukar 2 kg/styck 

Tabell 4.12 – Exempel på avvikande vikter på importerade varor till USA (Zdanowicz, 2009, s. 868) 

 

Det är inte bara möjligt att uppskatta hur mycket kapital som förflyttas in eller ut från landet, 

från matrisen går det även att utläsa hur mycket pengar som förflyttas till respektive land och 

hur stor del av landets handel med USA som är onormal det vill säga över respektive 

undervärderad. Det är därmed möjligt att sortera ut de länder som USA har på sin Al Qaeda 

lista och se hur mycket kapital som förflyttas över till dessa länder och hur stor del av handeln 

som utgörs av för höga samt för låga priser (Zdanowicz, 2009, s. 866).  I tabellen nedan 

förklaras det senare fenomenet som share of trade. Zdanowicz (2009, s. 871) förklarar share 

of trade på följande sätt. Säg att medianpriset för en vara är 100 dollar och dess lägre kvartil 

är 50 dollar. Exporteras denna produkt för tio dollar innebär detta en undervärdering på 40 

dollar. Undervärdering innebär att share of traden för denna export är 400 %, vilket vi får 

fram genom att dela undervärderingen med exportpriset.  

 

 

Land Undervärderade 

exporter ($) 

Övervärderade 

importer ($) 

Pengar 

förflyttade 

från USA ($) 

Andel av 

handeln 

Total 5 811 961 635 2 537 901 565 8 349 863 196 6,75 % 

Malaysia 2 317 172 101 1 201 554 685 3 518 726 786 9,00 % 

Saudiarabien 690 811 190 316 494 990 1 007 304 181 3,85 % 

Irak 706 095 531  210 325 795 916 421 327 9,78 %  

Indonesien 387 962 961 330 162 743 728 125 704 5,40 %  

Förenade Arabemiraten 639 817 694 22 463 911 662 281 605 12.72 % 

Algeriet 78 935 289 181 162 213 260 097 502 3,10 % 

Pakistan 126 213 808 102 956 529 229 170 337 4,89 % 

Egypten 200 826 873 27 078 209 227 905 082 5,14 % 

Kuwait 159 018 609 56 749 463 215 768 072 4,54 % 

Iran 152 952 617 12 682 410 165 581 027 70,03 % 

Tabell 4.13 – Över- och undervärderad handel till länder på USA:s Al Qaeda övervakningslista (Zdanowicz, 2009, s. 867) 
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Det går att utläsa från tabellerna att de flesta av länderna som finns på USA:s Al Quaida lista 

inte är med på listan över de 25 länder som förflyttar kapital. Inte heller är de flesta ländernas 

share of trade, högre än de på listan över de länder som det förflyttas mest kapital till 

(Zdanowicz, 2009, s. 871).   

 

Land Undervärderade 

exporter 

Övervärderade 

importer 

Pengar 

förflyttade 

från USA ($) 

Andel av 

handeln 

Canada 11 039 683 286 7 256 738 049 18 296 421 

335 

4,12 % 

Japan 8 151 814 635 5 974 212 167 14 126 026 

802 

7,68 % 

Kina 6 007 716 795 7 800 914 990 13 808 631 

785 

5,97 % 

Mexico 8 785 360 653 4 192 936 064 12 978 296 

718 

4,87 % 

Tyskland 6 407 989 714 5 433 984 370 11 841 974 

084 

10,90 % 

Storbrittanien 7 594 995 153 2 484 349 794 10 079 344 

947 

12,24 % 

Korea 5 816 253 001 1 425 414 117 7 241 667 118 9,99 % 

Frankrike 3 897 833 867 1 625 064 324 5 522 898 191 10,41 % 

Taiwan 3 094 430 949 1 698 479 949 4 792 910 898 8,51 % 

Singapore 3 636 170 934 713 527 417 4 349 698 351 12,46 % 

Tabell 4.14 – Totala summan pengar flyttade ut ur USA pga. Avvikande pris i handel år 2004 (Zdanowicz, 2009, s. 871) 
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5 Analys 
 

5.1 Inledning 
 

I detta avsnitt kommer vi att analysera de metoder som utgör vår empiri, utifrån vår 

referensram. Analysen sker metod för metod för att ge en bättre översikt. Analysen för varje 

metod börjar med en analys av hur metoderna är utformade och vilket tillvägagångssätt de 

har. Vidare analyserar vi vad metoden fångar upp, om den exempelvis mäter finansiering av 

terrorism. 

 

5.2 Två-sektor modellen 
 

5.2.1 Modellens utformning 

 

Två-sektor modellen är en modell som har sin utgångspunkt i ekonomisk teori. Ett sådant 

tillvägagångssätt öppnar upp för större möjlighet till objektivitet och även replikerbarhet. Det 

största hotet mot modellens replikerbarhet är dock att det inte alltid klart framgår hur 

författarna kommit fram till alla variabler. Framförallt den variabel som benämns   . Faktum 

är att författarna för ett resonemang och motiverar samtliga variablers beräkningar, utom den 

här. Här hänvisas istället till Il Sole 24 Ores beräkning, alltså en italiensk affärstidnings 

estimat. 

Två-sektor modellen har, såvitt vi vet, aldrig tillämpats på hela världen. Den har tillämpats på 

enskilda länder och även för en samling länder, EU-15
3
. I praktiken skulle det förmodligen bli 

svårt att ta fram ett estimat för hela världen med metoden, så som den nu ser ut. Den går 

förmodligen heller inte att tillämpa på alla länder i världen då den kräver data som inte finns 

tillgänglig för alla länder. Författarna har använt sig av data från OECD, vilket är väldigt 

praktiskt då den är offentlig och tillförlitlig. OECD:s databas tillhandahåller dock inte 

uppgifter om alla världens länder och ska man använda den här metoden på ett land som inte 

finns med i deras databas får man således ta fram den här informationen på annat sätt. Det här 

ökar risken för att jämförbarheten mellan länder minskar då man för vissa utvecklingsländer 

inte alltid kan lita fullt ut på dessa offentliga siffror, om de ens finns att tillgå. 

 

5.2.2 Vad fångar modellen upp? 

 

Modellen bygger på att det är vinster från den kriminella sektorn som kan tvättas. Den gör 

dock ingen skillnad på brott, utan alla vinster från den kriminella sektorn är sammanslagna. 

Den kriminalitet som enbart genererar kostnader för samhället och inte någon vinst till de 

kriminella kommer inte fångas upp, vilket den givetvis inte heller ska. När det kommer till 

den penningtvätt där pengarna har ett legalt ursprung blir det dock genast lite mer 

komplicerat, eftersom exempelvis finansiering av terrorism enligt avsnitt 3.1 kan vara en 

anledning till penningtvätt där pengarna har ett legalt ursprung. Enligt vår bedömning 

kommer metoden inte fånga upp de här pengarna. Det går att tänka att även om pengarna är 

                                                      
3
 EU-15 länderna är: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, 

Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien och Österrike. 
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legala, köper hushållen en vara från den kriminella sektorn. Terrorism är dock inte en 

kriminell gren som har som huvudsyfte att skapa vinster för de inblandade, så som till 

exempel droghandel har. Eftersom modellen utgår från att det är tidigare vinster från den 

kriminella sektorn som tvättas, kommer finansiering av terrorism inte att fångas upp i 

modellen. 

Om man inför lagar och regleringar med syfte att minska penningtvätten i ett land är det 

intressant om man kan mäta om det får effekt. Den här modellen har i det sammanhanget tre 

intressanta variabler; sannolikheten att bli upptäckt,  , konsekvenserna av att bli upptäckt,   

samt den kriminella sektorns vinstandel,   . Enligt modellen, se ekvation 25 i avsnitt 4.1.5, 

kommer penningtvätten minska om sannolikheten att bli upptäckt. Samma sak gäller för 

konsekvenserna av att bli upptäckt, om de ökar så kommer penningtvätten minska. Om den 

kriminella sektorns vinstandel däremot minskar kommer även det att leda till en minskning av 

penningtvätten. Det betyder således att lagar och regleringar som ökar sannolikheten för 

upptäckt och som ökar konsekvenserna samt tar ifrån de kriminella möjligheterna att tjäna 

pengar på brott kommer att tas med i den här modellen och leda till en minskning av den 

totala penningtvätten. Det finns dock ett problem,   och   är konstanta vid beräkningen av 

tidsserien, vilket antagligen beror på svårigheterna med att få fram den data som krävs för att 

beräkna dessa parametrar. 

Det kan också nämnas att de estimat som Busato, Argentiero och Bagella (2009) gjort med 

modellen visar på att penningtvätten för Italien är 12 % av BNP/capita, 13 % för USA och 

slutligen 19 % för EU-15 länderna. Deras estimat är med andra ord ganska mycket högre än 

de flesta andra undersökningar, som använt sig av andra metoder för estimatberäkning. 

 

5.3 Walkermodellen 
 

5.3.1 Modellens utformning 

 

Vid ett fullständigt utförande så ska man vid beräkning av estimat med Walkermodellen börja 

med enkäter. Modellens estimat kommer således att vara högst beroende av respondenternas 

svar på enkäterna. Som Walker själv påpekar påverkas respondenterna av omgivningen, om 

de exempelvis jobbar med att utreda ekonomisk brottslighet kan de få svårt att bilda en 

uppfattning om helheten. De flesta respondenterna i Walkers studier valde dock att inte 

spekulera i andra områden än sina egna specialområden. Modellen som helhet är alltså högst 

beroende av experters åsikter och deras magkänsla. I Walker (1995, s. 17) redovisning av 

experternas svar kan man också se att det finns minst sagt stora skillnader i experternas 

estimat. 

De estimat Walker fick fram för penningtvätten per brottskategori dividerade han sedan med 

antalet brott i samma kategori. För att mäta penningtvätten för andra länder multiplicerade 

han sedan denna summa med antalet registrerade brott i respektive land. Han använde alltså 

Australiens siffror för alla andra länder. Den uppmärksammade studien av Unger et al. (2006) 

gjorde precis likadant. De tillämpade Walkers metod på Holland och tog då Walkers estimat 

för summan tvättade pengar per brott, multiplicerat med antalet registrerade brott i respektive 

kategori. Den här tillämpningen av metoden riskerar att medföra ett flertal problem. För det 

första har länder olika lagar och det som är brottsligt i ett land kan vara lagligt i ett annat. 

Hollands lagstiftning kring droger är ett exempel där lagstiftningen skiljer sig från många 

andra länder. 



- 39 - 

 

Vi tillämpningen av data på andra länder tar modellen hänsyn till BNP/capita för alla brott 

och korruption för bedrägeribrott. Penningtvätten anses vara helt linjär mot landets 

BNP/capita. Korruptionen mäts på en skala mellan 1-5 där man sedan multiplicerar 

Australiens data med den siffra landet får på korruptionsskalan. Det får anses vara en svaghet 

med modellen att det inte framgår varför länder med hög korruption tvättar fem gånger mer 

per bedrägeribrott än de med låg korruption. Han resonerar kring varför fenomenen skulle 

påverka storleken på penningtvätten, men det finns alltså ingen förklaring till varför 

penningtvätten alltså skulle vara 400 % högre för bedrägerier i ett land med hög korruption än 

i ett land med låg. Varför skulle det inte kunna vara till exempel bara 50 %? Modellen bygger 

således mycket på antaganden, både från experter men också från Walker själv. Det är 

intressant i sammanhanget att nämna att Walker (1995, s. 11) gjorde egna uppskattningar av 

penningtvätten per brott, som sedan visade sig avvika markant från experternas sammantagna 

estimat. Av de tre metoder vi har tagit upp i vår undersökning är detta den utan tvekan mest 

subjektiva och det finns en risk att modellens reliabilitet får lida på grund av det. 

 

5.3.2 Vad fångar modellen upp? 

 

Walkermodellen utgår från brotten bakom penningtvätten. Han utgår från alla tänkbara brott 

som kan generera vinst till de kriminella, går sedan vidare med att estimera vinsternas storlek 

och avslutar med att estimera hur stor andel av dessa pengar som tvättas, se tabell 4.3. Det 

betyder att det således är enbart de pengar som tvättas som har ett brottsligt ursprung som 

metoden fångar upp. Enligt Vesterhav et al. (2011, s. 12) kan penningtvätt dock ha andra 

orsaker än att dölja pengar från brott, till exempel skattebrott och terroristfinansiering. Den 

svenska lagstiftningen fångar även upp transaktioner som går ut på att smutsa ner vita pengar, 

för att exempelvis kunna utföra svarta löneutbetalningar. Walkermodellen kommer inte fånga 

upp den här typen av penningtvätt. 

Om pengarna som är avsedda att finansiera terrorism har ett legalt ursprung kommer 

Walkermodellen inte att fånga upp dem. Gravitationsmodellen gör det dock möjligt att se hur 

mycket pengar som tvättas mellan två olika länder. Med hjälp av den här skulle man alltså 

kunna se exempelvis hur mycket pengar som tvättas mellan länderna på USA:s Al Qaeda 

övervakningslista och andra länder i världen. 

Utifrån ovanstående resonemang hävdar vi att den definition Finansinspektionen (2014) 

använder och som lyder: ”Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet, genom olika 

transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer 

pengarnas brottsliga ursprung”, är den som är bäst lämpad för att beskriva vad 

Walkermodellen mäter. 

Precis som i två-sektor modellen kommer åtgärder för att minska penningtvätten få effekt i 

det här estimatet, förutsatt att de får effekt i verkligheten. Vissa, exempelvis Unger et al. 

(2006), väljer att använda en förenklad variant av Walkermodellen och då använda den 

summa pengar som tvättas per brott, som Walker i sina studier kommit fram till. Gör man det 

här kommer det leda till att enbart regleringar som får till följd att antalet brott som registreras 

kommer leda till en förändring i storleken på penningtvätten. Om man inte genomför hela 

modellens procedur med enkäter till experter och så vidare, kommer man således inte kunna 

ta hänsyn till lagar och regleringar som eventuellt fått effekt på hur stor de kriminellas vinst är 

samt hur stor andel av denna vinst som eventuellt tvättas. Samtidigt kan man fråga sig hur fort 

respondenterna, alltså experterna, skulle fånga upp sådana förändringar. 
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5.4 Zdanowicz handelsbaserade metoder 

 

5.4.1 Modellens utformning 

 

Som vi såg i kapitel tre är en viktig del i processen med att tvätta pengar att förflytta pengar 

för att dölja deras ursprung, skiktningsfasen. Vi såg också att det inte är helt ovanligt att man 

gör denna förflyttning genom osanna fakturor eller liknande metoder som utnyttjar 

internationell handel för att förflytta pengar till ett annat land. Zdanowicz m.fl. har utvecklat 

metoder för att beräkna denna förflyttning av kapital. Metod III som beskrevs i avsnitt 4.3.4 är 

den som är mest utvecklad och är också den som används idag. 

För att modellen ska fungera är det avgörande att man har en aktuell och väl fungerande 

databas över vad som importeras och exporteras, samt världsmarknadspriser för varorna. Det 

här ställer alltså ganska höga krav på landet och dess myndigheter. De går inte att tillämpa 

modellen utan myndigheters medverkan. Det finns även en risk att länder med mindre 

utvecklad handel kommer ha större variation i sina priser och att de heller inte har samma 

möjlighet att hålla en hög kvalité på sin databas. 

 

5.4.2 Vad fångar modellen upp? 

 

När det gäller att mäta penningtvätt med den här metoden finns det två viktiga egenskaper att 

ha i åtanke. För det första mäter den inte den totala penningtvätten i ett land utan enbart den 

del som sker via handel, i penningtvättprocessens skiktningssteg. Av de pengar som flyttas på 

detta sätt och som fångas upp i metoden går det heller inte att skilja på de pengar som 

förflyttas som en del i processen att tvätta pengar och den kapitalflykt som sker av andra 

orsaker. Andra orsaker kan exempelvis vara att man vill förflytta pengarna till ett land med 

lägre skatt eller att man flyttar dem av politiska skäl. Enligt definitionerna av penningtvätt 

som presenterades i avsnitt 3.1 utgör sådan förflyttning inte penningtvätt. Den här metoden 

kan inte göra skillnad på förflyttning av kapital på grund av penningtvätt och förflyttning av 

andra orsaker. Den mäter dessutom enbart kapitalförflyttningar som sker genom handeln. 

Förflyttningar som görs mellan länder genom andra metoder, exempelvis genom bitcoin, har 

den inga möjligheter att mäta. 

Vidare så fångar den här metoden upp de transaktioner som sker till överpris samt underpris. 

Det betyder att så länge priset ligger inom den andra och tredje kvartilen, kommer det inte 

upptäckas. För att ta ett simpelt exempel, om vi exporterar ketchup till ett normalt pris, men 

byter ut ketchupen mot vatten. Då kommer metoden inte fånga upp denna kapitalförflyttning. 

Att flytta pengar på det sättet skulle dock bli betydligt dyrare och omständligare. 

Zdanowicz metod inkluderar all form av kapitalförflyttning via handel. Modellen är den enda 

av de vi tagit med i vår undersökning som inte tar hänsyn till om pengarna har ett brottsligt 

ursprung. Om pengar flyttas mellan två nationer med hjälp av till exempel export till överpris 

kommer metoden således att fånga upp det. Den av Zdanowicz metoder som vi valt att 

benämna Metod IV och som vi tar upp i avsnitt 4.3.5 är dessutom en metod som tagits fram 

enbart för att motverka terrorism. Metoden som istället går på varornas vikt försöker fånga 

upp illegal transport av till exempel vapen. Det är viktigt att komma ihåg att finansiering av 

terrorism kan ske i andra former än just finansiering i form av pengar. Både Zdanowicz metod 
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för att mäta kapitalförflyttning och hans metod för att mäta transport av illegala varor är alltså 

metoder som inkluderar finansiering av terrorism. 
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6 Slutsats 
 

6.1 Inledning 
 

I den här undersökningen har vi haft som mål att besvara följande tre frågor: 

 Vilka metoder är de mest relevanta för att mäta penningtvätt? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har de här metoderna? 

 På vilka sätt kan dessa metoder appliceras på Sverige? 

 

De tre metoder som vi utifrån vår litteraturstudie identifierade som mest relevanta var två-

sektor modellen, Walkermodellen och Zdanowicz modeller för handelsbaserad penningtvätt. 

 

6.1.1 Två-sektor modellen 

 

En stor fördel med två-sektor modellen är enligt oss att den öppnar upp för en bra jämförelse 

mellan länder, särskilt när man kan använda data från en gemensam databas till exempel 

OECD:s databas. Även om det finns ett visst utrymme för subjektiv tolkning vid beräkningen 

av vissa variabler får reliabiliteten ändå anses vara hög. Modellen är också relativt enkel och 

billig att tillämpa, framförallt när det finns offentlig och tillförlitlig information att använda 

sig av. 

Det senaste årtiondets ökade fokus på bekämpning av terrorism har även lett till att 

finansiering av terrorism räknas som penningtvätt. Två-sektor modellen tar dock inte med 

penningtvätt där pengarna inte har ett brottsligt ursprung, vilket de inte behöver ha vid 

finansiering av terrorism eller skattebrott. Två-sektor modellen är en ny modell och det krävs 

mer studier och tillämpningar av den innan man egentligen kan uttala sig om huruvida den 

håller i praktiken eller ej. Jämfört med andra modeller är estimaten som två-sektor modellen 

genererat i tidigare studier höga. Modellen behöver studeras vidare och eventuellt 

vidareutvecklas, men är samtidigt den modell som vi bedömer som mest lovande inför 

framtiden. Vi anser den vara lovande på grund av dess förankring i teori och att den bland 

annat överensstämmer med de empiriska resultaten från Quirk (1996, s. 20) som visar på ett 

samband mellan tillväxt av BNP och penningtvätt. 

 

6.1.2 Walkermodellen 

 

Det finns egentligen två sätt att använda den här metoden på, det ena är att genomföra den 

fullständigt och börja med enkäter som ges ut till experter och så vidare. Den andra är att man 

använder de estimat av summa pengar tvättade per brott som Walker (2004) fått fram genom 

sin studie. Det senare alternativet är det som bland annat Unger et al. (2006) använder sig av. 

Väljer man det senare alternativet är det här förmodligen den enklaste och billigaste metoden 

av alla för att beräkna penningtvättens storlek. Det går också att tillämpa metoden på samtliga 

länder i världen, även de där data över antal registrerade brott inte finns tillgänglig. Utöver att 

enbart mäta penningtvätt mäter metoden även samhällets totala kostnader för respektive brott. 
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Det största problemet som vi ser med metoden är att den förlitar sig så mycket på experters 

kunskap och även Walkers egna erfarenheter och kunskap. Det framgår också tydligt i hans 

studier att experterna har stora variationer mellan sina estimat. Vår bedömning är att 

metodens reliabilitet riskerar att vara bristande.  

 

6.1.3 Zdanowicz metoder 

 

Om man vill beräkna penningtvätten för ett land är den stora nackdelen med den här metoden 

att den enbart beräknar handelsbaserad penningtvätt. Den kan heller inte skilja på orsakerna 

till att pengar förflyttas mellan två olika länder. Man kan alltså kort sagt inte säga att det är en 

metod för att mäta penningtvätt, snarare en metod för att mäta kapitalflykt där penningtvätt 

kan vara en delkomponent. 

En stor fördel är att den här metoden mäter kapitalflykt som sker för att finansiera eller på 

andra sätt gynna terrorism. Det är också en metod som inte bara kan användas för att mäta, 

utan även att upptäcka kapitalflykt. 

I teorin skulle metoden kunna användas på alla länder. Ett problem i praktiken är dock att alla 

länder inte har den teknik som krävs för att utforma ett sådant system. För de länder som har 

ett sådant system kan det dock ha positiva bieffekter i form av att det ger information om 

landets handel, hur de förhåller sig prismässigt till omvärlden med mera. På grund av den data 

som krävs är det här den mest komplicerade metoden av de vi tagit upp i vår undersökning 

och den kräver hjälp av landets myndigheter. I praktiken är det snarare bättre om det är en 

myndighet i landet som själva använder metoden än att en utomstående ska göra det med 

hjälp av en myndighet. 

 

6.1.4 På vilka sätt kan dessa metoder appliceras på Sverige? 

 

I Sveriges fall kan samtliga metoder appliceras. Vilken som är bäst beror på syftet med 

estimatet. Är syftet enbart att mäta storleken på penningtvätten för Sverige bör den som mäter 

överväga att använda mer än ett estimat. 

Walkermodellen fungerar på alla länder. För Sverige skulle det vara möjligt att genomföra 

den både fullständigt, alltså hela proceduren med början i enkäter, men också genom att 

använda de data som Walker (2004) har tagit fram. Att beräkna ett estimat med hjälp av 

befintlig data skulle vara väldigt enkelt och inte särskilt tidskrävande. 

Sverige är ett OECD land och data som behövs för att beräkna ett estimat med två-sektor 

modellen finns med i deras databas. Det skulle således inte vara några problem att beräkna ett 

estimat för Sverige med hjälp av denna metod. Det har under det senaste årtiondet införts flera 

olika nya lagar och regleringar för att bekämpa och motverka penningtvätt. Att genomföra en 

beräkning med två-sektor modellen skulle därför kunna vara av intresse för att se hur 

penningtvättens storlek har förändrats över tid. Två-sektor modellen har här den fördelen att 

den beräknar en tidsserie. Walkermodellen beräknar penningtvätten just vid tidpunkten för 

mätningen. För att fånga upp förändringar i tid med hjälp av Walkermodellen kräver den att 

man göra om hela proceduren med enkäter. Det här är ett väldigt omfattande arbete. För 

Sveriges del har vi därför svårt att se en poäng med att använda Walkermodellen, annat än att 

man eventuellt vill lyfta upp och belysa ett eventuellt problem.  
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Sverige har också de resurser och kunskaper som krävs för att kunna tillämpa Zdanowicz 

metod för handelsbaserad penningtvätt. Zdanowicz metod skulle även kunna hjälpa till med 

att upptäcka kapitalförflyttning mellan Sverige och andra länder. Det som upptäcks skulle 

sedan kunna utredas vidare för att på så vis upptäcka eventuell penningtvätt eller annan 

kapitalförflyttning med ett kriminellt syfte. Det här är en bra metod som vi anser att alla 

länder som har möjlighet bör överväga att införa. Generellt sett är vår bedömning är att 

samtliga modeller bör fungera bättre ju mer välutvecklat ett land är. Sverige är ett välutvecklat 

land med väl fungerande myndigheter och banksystem. 
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7 Avslutning 
 

7.1 Avslutande diskussion 
 

Efter att ha genomfört den här undersökningen inser vi att det är oerhört svårt att mäta 

penningtvätt. Intresset för att veta penningtvättens storlek tycks dock vara stort, inte minst 

från politikers håll. Samtidigt är det relativt få personer som forskar på att ta fram och 

utveckla metoder. Vi har en känsla av att det här leder fram till att de estimat som beräknas 

har en tendens att tas emot okritiskt och att de ibland nästan ses som sanningar. 

Vi har också en känsla av att den allmänna uppfattningen är att penningtvätt har ökat i Sverige 

det senaste årtiondet. Det kan vi inte veta, men det vi vet är att penningtvätt fått mer 

uppmärksamhet. Flera nya lagar och regleringar har införts de senaste åren och en ny lag om 

penningtvättsbrott väntas träda i kraft den 1 juli 2014. Då blir penningtvätt för första gången 

ett brott i Sverige. Det är inte otänkbart att det är den ökade uppmärksamheten som är orsaken 

till den allmänna uppfattningen att penningtvätt ökat, snarare än att den faktiskt har det. Det är 

också om så att när begreppet vidgas så kommer penningtvätten öka per automatik, utan att de 

underliggande faktorerna egentligen har ökat.  

Det finns två sidor inom forskningsområdet, de som hävdar att penningtvätt går att mäta och 

de som hävdar att det inte går. Efter att ha genomfört den här undersökningen så anser vi att 

man måste fråga sig varför man mäter penningtvättens storlek. Zdanowicz metoder för 

handelsbaserad penningtvätt är exempelvis mycket lovande. De mäter inte den totala 

penningtvätten för ett land, men den mäter kapitalflykt som sker via handel och inom det 

området genererar den mycket användbar information. Framförallt är det viktigt när någon tar 

del av ett estimat någon beräknat att de vet vilken metod de använt och vilka data. De som i 

världen forskar på att beräkna penningtvätt är till antalet relativt få och det finns en risk att 

kvalitén på forskningen inte blir så hög som den kunde varit. Walker själv påpekar flera 

punkter där han efterlyser att någon annan gör ytterligare forskningar, men han tycks inte få 

någon vidare respons. Kanske är den här typen av forskning inte så lockande, då det 

egentligen handlar om att göra kvalificerade gissningar och man kommer aldrig att få veta om 

man har rätt. Timbergen utvecklade en gravitationsmodell över hur länder handlar med 

varandra, en modell som senare inspirerade Walker till att utveckla en liknande modell för 

penningtvätt (Head, 2003). Timbergen fick dock betydligt mer uppmärksamhet och 

bekräftelse för sin modell, antagligen för att det finns verkliga siffror på hur länder handlar 

med varandra som modellen visade sig stämma väl överens med. Ingen kan veta hur väl 

Walkers modell stämmer överens med verkligheten. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

Penningtvätt är ett outforskat område och det finns egentligen hur mycket som helst man kan 

forska vidare inom. Ser man till modellerna vi har undersökt så skulle de behöva utvecklas, 

framförallt Walkermodellen och två-sektor modellen. Två-sektor modellen är relativt ny och 

har nästan inte fått någon vidare utveckling av någon som inte har varit med och tagit fram 

grundmodellen. I Walkermodellen är det framförallt många antaganden som skulle behöva 

granskas och styrkas både empiriskt och teoretiskt. 
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Det vore intressant med en undersökning för Sverige, där man fokuserar på utvecklingen över 

tid då det skett mycket förändringar i lagstiftning och regleringar det senaste årtiondet. 
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Bilaga 1 - Två-sektor modellen 
 

  



Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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