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Abstrakt: 

 

Penningtvätt med kryptovalutor har kommit att bli ett omtalat fenomen under de senaste åren. 

Penningtvätt i sig har redan länge varit ett problem, men utvecklingen av kryptovalutor har lett till 

att det nu finns en ny aspekt på problemet. Eftersom kryptovalutorna har egenskaper som 

traditionella valutor saknar – till exempel anonymitet – anses kryptovalutor gynna kriminell 

verksamhet. Dessutom är kryptovalutorna oreglerade, vilket gör dem lätta att utnyttja i till exempel 

penningtvätt.  

 

Syftet med denna avhandling är att undersöka varför kryptovalutor är ett problem när det kommer 

till bekämpning av penningtvätt. Av särskilt intresse är frågor kring vilka orsakerna till att 

kryptovalutor lockar till penningtvätt och kriminell verksamhet är samt hur detta fenomen borde 

bekämpas. Jag besvarar frågeställningen med hjälp av en litteraturöversikt tillsammans med en 

kvalitativ studie. Litteraturöversikten innefattar tidigare forskning och litteratur inom ämnet, vilket 

utgör grunden för teoridelen. Den empiriska delen består däremot av en kvalitativ studie där jag 

intervjuat specialister inom finansbranschen. Resultatdelen består av intervjuresultaten och en 

analys av dessa i ljuset av tidigare forskning samt nationalekonomisk teori. 

 

Avhandlingens mest centrala resultat är att de största orsakerna till att kryptovalutor används för 

penningtvätt, är deras egenskaper samt det faktum att kryptovalutorna saknar reglering. Ur 

intervjuresultaten framkommer att majoriteten av respondenterna är av den åsikten att 

egenskaperna som anonymitet och snabbhet förklarar användningen av kryptovalutor i kriminellt 

syfte, vilket också stämmer överens med resultat från tidigare forskning. Majoriteten var även av 

den åsikten att avsaknaden av reglering är en viktig orsak. För att effektivt bekämpa penningtvätt 

krävs enhetliga AML-åtgärder som för tillfället saknas. Utgående från intervjuresultaten är 

reglering utmanande eftersom tekniken hela tiden utvecklas. Det behövs också mer samarbete 

mellan de olika aktörerna inom branschen.  

 

Slutsatsen av avhandlingen är dels att kryptovalutorna förorsakar problematik vid bekämpning av 

penningtvätt och dels att de största orsakerna till detta är kryptovalutornas specifika egenskaper 

samt avsaknaden av reglering. Det är alltså tydligt att kryptovalutorna kräver reglering, men hur 

detta skulle påverka mängden penningtvätt som sker med hjälp av kryptovalutor är omöjligt att 

förutspå. Resultaten och slutsatsen stämmer överens med tidigare forskning inom ämnet, men 

forskningsmetoden som använts för att besvara forskningsfrågan bekräftar resultaten ur en ny 

infallsvinkel.  

 

Nyckelord: penningtvätt, kryptovalutor, blockchain, bekämpning av penningtvätt, AML-

reglering, teori on rationellt val 
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1. Inledning 

 

Omfattningen av penningtvätt av olagligt erhållna pengar har ökat avsevärt under de 

senaste årtiondena. Syftet med penningtvätt är att ge de olagliga pengarna ett nytt 

legitimt ursprung genom att dölja sambandet med den ursprungliga källan.  

Penningtvätt är ett hot mot det finansiella systemet, men också mot den allmänna 

säkerheten och därför måste problemet bekämpas. Financial Action Task Force 

(FATF) ger rekommendationer som utgör ramverket för den globala AML-regleringen 

(eng. anti money-laundering), medan EU skapar direktiv för penningtvätt enligt vilka 

medlemsländerna formar sin lagstiftning gällande penningtvätt och finansiering av 

terrorism (Finansinspektionen 2017). 

 

Hittills har försöken att bekämpa penningtvätt i regel endast tagit i beaktande 

traditionella finansiella institutioner och traditionella valutor. Under de senaste åren 

har FATF dock tvingats bemöta ett nytt hot i form av kryptovalutor. Eftersom AML-

regleringen inte tar i beaktande kryptovalutor har de blivit populära medel i 

penningtvätt och annan kriminell verksamhet. Syftet med denna avhandling är att 

undersöka varför används kryptovalutor i kriminell verksamhet och hur bör problemet 

bekämpas.  

1.1 Bakgrund 

Den första kryptovalutan bitcoin skapades 2008 av Satoshi Nakamoto och sedan dess 

har kryptovalutorna blivit allt mer populära. Kryptovalutornas speciella egenskaper 

skiljer dem från vanliga valutor och ger möjlighet till effektivare transaktioner. 

Blockchain-tekniken bakom kryptovalutor gör det möjligt med transaktioner mellan 

två parter utan inblandning av en tredje part vilket däremot krävs när transaktioner 

görs på internet med vanliga valutor (Nakamoto 2008). Den tekniska utvecklingen 

erbjuder nya möjligheter men kommer också med utmaningar som man ännu inte kan 

försvara sig mot. Hur dessa nya system bör hanteras och regleras för att hindra till 

exempel penningtvätt är fortfarande omstritt.   
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Hittills har AML-regleringen inte anpassats till kryptovalutor, vilket har lett till att 

kryptovalutor används för penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet. Att 

brottslingar lockas av kryptovalutor antas bero på att de erbjuder anonymitet och är 

oreglerade. Det här gör det svårt för myndigheterna att övervaka användningen av 

kryptovalutor och därmed bekämpa problemet.  

 

Kryptovalutorna har blivit mer populära under de senaste åren och det har väckt 

mycket diskussion bland annat om det faktum att kryptovalutor helt och hållet saknar 

reglering. I september 2018 skrev Financial Times om att ”Cryptocurrency Wild 

West” är i stort behov av ett globalt ramverk för reglering av kryptovalutor. Orsaken 

är dels de stora värdeförändringarna för bitcoin i december 2017 då en bitcoin 

värderades till 19 000 dollar och dels att kryptovalutor går att använda för penningtvätt 

och finansiering av terrorism (Financial Times 2018).  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka varför kryptovalutorna är ett problem 

när det gäller bekämpning av penningtvätt. Om kryptovalutor ökar risken för 

penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet - vad är i så fall orsaken? Vilka 

egenskaper gör kryptovalutor lockande jämfört med vanliga valutor och varför? Ska 

penningtvätt med kryptovalutor bekämpas och hur?  

 

Ämnet är mycket aktuellt men samtidigt relativt nytt och av den orsaken finns det 

endast begränsat med tidigare forskning. Därför är syftet med denna avhandling – 

förutom att undersöka orsakerna till varför kryptovalutorna är problematiska från ett 

AML-perspektiv – att presentera en bakgrund till kryptovalutor, blockchain-teknik, 

penningtvätt samt AML i allmänhet. Detta görs för att ge läsaren en god uppfattning 

om ämnet men också för att kunna analysera intervjuresultaten i avhandlingens 

empiriska del. 

 

Avhandlingen har en teoridel i form av en litteraturöversikt och en empirisk del där 

jag gör en kvalitativ studie. Litteraturöversikten består av tidigare forskning och 

litteratur inom ämnet. I den empiriska delen har jag intervjuat specialister som arbetar 
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med bekämpning av penningtvätt och som är aktörer på kryptovalutamarknaden.  

Forskningsfrågan besvaras genom att jag analyserar intervjuresultaten i samband med 

tidigare forskning inom ämnet. 

1.3 Tidigare forskning  

Penningtvätt är ett komplext fenomen som inte är lätt att forska i. Tidigare studier om 

penningtvätt behandlar ofta hur penningtvätt sker, det vill säga de olika metoderna, 

men försöker ofta också estimera mängden penningtvätt och dess effekter på 

samhället. Många studier behandlar också den andra sidan av penningtvätt, det vill 

säga bekämpning av penningtvätt. Tidigare forskning med fokus på bekämpning av 

penningtvätt har undersökt regleringens effekter, samt huruvida det är effektivt eller 

inte. Det finns även en del tidigare forskning om penningtvätt med kryptovalutor, men 

inte i samma omfattning som om traditionellt penningtvätt. I detta avsnitt presenterar 

jag några tidigare studier och deras centrala resultat. 

1.3.1 Penningtvätt 

Eftersom penningtvätt är ett komplext fenomen kan det behandlas ur flera olika 

synvinklar. Till exempel undersöker Teichmann (2017) olika instrument för 

penningtvätt och hur det är möjligt för brottslingar att undgå mekanismer för AML-

reglering, medan Hendriyetty och Grewal (2017) studerar vilka makroekonomiska 

effekter penningtvätt har för ett land. Tidigare forskning inom ämnet behandlar som 

tidigare nämnts även AML-regleringen och huruvida det är effektivt eller inte. 

Dessutom är tidigare forskning om kriminellt beteende relevant eftersom penningtvätt 

utförs endast med olagligt erhållna tillgångar.  

 

Behovet av penningtvätt finns alltså eftersom ett utfört brott har genererat olagliga 

finansiella tillgångar. För att kunna återanvända dessa olagliga tillgångar måste de 

tvättas för att ge dem ett legitimt ursprung. Valet att begå brott har tidigare studerats 

inom olika vetenskaper som till exempel kriminologi och sociologi, men Becker var 

den första som diskuterade brott ur en nationalekonomisk synvinkel. Enligt Becker 

(1968) kan valet om att begå brott eller inte förklaras med hjälp av teorin om rationellt 
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val (eng. the rational choise model of crime). Detta innebär att en individ kommer att 

begå brott om den förväntade nyttan överskrider kostnaderna. Becker-modellen utgör 

en del av den teoretiska grunden för avhandlingen och diskuteras därför vidare i kapitel 

3.1. 

 

Medan valet att begå brott kan förklaras med teorin om rationellt val, kan även valet 

av penningtvättsinstrument förklaras med incitament.  Det finns olika sätt att utföra 

penningtvätt och enligt Brenig et al. (2015) bestäms valet av penningtvättsinstrument 

med hjälp av ekonomiska incitament.  Enligt tidigare forskning är bland annat guld, 

smycken, diamanter, antikviteter och fastigheter effektiva instrument för penningtvätt, 

eftersom de ofta behåller sitt värde och är svåra att spåra. Enligt Teichmann (2017) 

använder personer som utför penningtvätt även alternativa betalningsmedel som till 

exempel bitcoin. Tidigare forskning om användning av kryptovalutor som 

penningtvättsinstrument diskuteras i följande kapitel.  

 

Att penningtvätt är ett så omdiskuterat ämne beror på att penningtvätt ofta förknippas 

med bland annat narkotikahandel och annan kriminell verksamhet. Penningtvätt anses 

ha till största delen negativa effekter när det gäller ekonomin och samhället. Bland 

annat har Hendriyetty och Grewal (2017) forskat om penningtvättens 

makroekonomiska effekter.  De finner att penningtvätt leder till ökad kriminell 

verksamhet, större olagliga kapitalflöden och minskade skatteintäkter. Enligt Quirk 

(1997) kan penningtvätt dessutom snedvrida data över ekonomin och kan därför 

påverka makroekonomisk analys och politiskt beslutsfattande.  Unger et al. (2006) har 

i sin tur identifierat 25 ekonomiska-, sociala- och politiska effekter av penningtvätt. 

Ekonomiska effekter är bland annat snedvriden konkurrens och ändringar i import och 

export, medan sociala effekter berör den finansiella sektorns rykte och integritet. 

Exempel på politiska effekter av penningtvätt är ökad kriminalitet och terrorism samt 

underminering av de politiska institutionerna (Unger et al. 2006). 

 

För att minimera de negativa effekterna som penningtvätt har för ett land, är det enligt 

Hendriyetty och Grewal (2017) viktigt att kvantifiera omfattningen av penningtvätt i 

relation till ekonomiska omständigheter. Genom detta kan man identifiera de mest 

sårbara aspekterna för penningtvätt. Hendriyetty och Grewal mäter mängden 

penningtvätt på två olika sätt. Första metoden är att undersöka mängden olagliga 
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kapitalflöden eftersom penningtvätt orsakar kapitalflöden mellan länder. Den andra 

metoden mäter däremot penningtvätt genom att undersöka olika ekonomiska variabler 

som till exempel skatteintäkter, skuggekonomin samt inkomster som genereras av 

kriminell verksamhet (Hendriyetty och Grewal 2017). 

 

Slutligen har penningtvätt studerats även ur regleringens synvinkel. Enligt tidigare 

forskning utförs oftast ett riskbaserat angreppssätt när det gäller AML-reglering och 

AML-system. Ett riskbaserat angreppssätt innebär bland annat utförande av 

kundkännedom, identifiering av kunder samt riskhantering. Enligt de Wit (2007) är 

samarbete mellan regulatorer och finansiella institutioner viktigt för att kunna ställa 

AML-standarder inom ett riskbaserat ramverk, och det är till och med en förutsättning 

för ett land att kunna skydda sig mot penningtvätt.  De Wit (2007) påstår att eftersom 

det är omöjligt varken för stora eller små aktörer på finansmarknaden att implementera 

kundkännedomsystem som skulle fungera till 100 procent, är det viktigt att ha ett risk-

baserat angreppssätt. 

1.3.2 Kryptovalutor 

Det finns betydligt mindre tidigare forskning om penningtvätt med kryptovalutor än 

om traditionellt penningtvätt. Detta kan dock förklaras med att penningtvätt med 

kryptovalutor är ett nytt fenomen och kryptovalutor har visats vara problematiska först 

under de senaste åren. Förutom att kryptovalutor bär en stor risk till exempel när det 

gäller investering i kryptovalutor, är kryptovalutor ett växande hot särskilt när det 

gäller ekonomiska brott. Enligt Keene (2011) framkommer nya och växande hot i 

virtuella världar som utgör ideala omgivningar för ekonomiska brott. De virtuella 

världarna utgör en hög risk för till exempel bedrägeri och penningtvätt och är en ideal 

omgivning för penningtvätt eftersom transaktionernas legitimitet inte kontrolleras 

effektivt. Dessutom kan brottslingarna verka anonymt och göra identifiering av 

personen svårt. (Keene 2011) 

 

Problem med virtuella världar är att de saknar reglering och saknar därför till exempel 

transaktionsmonitorering, due diligence samt identifiering av kunder, som enligt de 

Wit (2007) är en förutsättning för att kunna skydda sig mot penningtvätt. För att öka 
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transparensen och förmågan att upptäcka ekonomiska brott behövs reglering och 

obligatorisk inrapportering av misstänksamt aktivitet. Dock kräver detta ett 

gemensamt globalt angreppssätt. Enligt Keene (2011) räcker det inte att enskilda 

länder bekämpar problemet eftersom brottslingar då kommer att utnyttja ställen där 

regleringen är svagare. 

 

Med andra ord är avsaknaden av regler en av orsakerna till att kryptovalutorna är 

problematiska, men även andra egenskaper väcker oro. Enligt Brenig et al. (2015) kan 

kryptovalutornas egenskaper göra att de används för att tvätta pengar. Sådana 

egenskaper är bland annat anonymitet, det faktum att kryptovalutor är 

decentraliserade, snabbhet och flexibilitet. (Brenig et al. 2015). 

 

Lika som i valet om att begå brott, motiveras valet om att använda kryptovalutor som 

penningtvättsinstrument med den potentiella nyttan för individen. Enligt Brenig et al. 

(2015) skapar vissa av kryptovalutornas egenskaper positiva ekonomiska incitament 

vilket leder till att kryptovalutor väljs som penningtvättsinstrument i stället för 

fiatpengar. Med andra ord ger användning av kryptovalutor en större ekonomisk nytta 

än användning av fiatpengar. Brenig et al. (2015) påpekar att kryptovalutor utgör en 

risk för AML-regleringen endast då kryptovalutor anses vara nyttiga ur brottslingens 

perspektiv.  

 

Trots att tidigare forskning om penningtvätt med kryptovalutor ger förklaringar till 

varför kryptovalutor används för penningtvätt, finns det studier som påstår att till 

exempel anonymitet inte kan förklara fenomenet. Till exempel har Dostov och Shust 

(2014) forskat i vad som gör att kryptovalutor används för penningtvätt och 

finansiering av terrorism. Enligt Dostov och Shusts (2014) är det osannolikt att 

kryptovalutornas egenskaper skulle göra dem populära bland konsumenter. Enligt 

deras resultat verkar efterfrågan för anonymitet vara överskattad och kan därför inte 

förklara varför kryptovalutor skulle användas för penningtvätt i stället för fiatpengar. 
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1.4 Avhandlingens struktur och avgränsning 

 

Både kryptovalutor och penningtvätt är invecklade ämnen som kunde diskuteras 

mycket omfattande. Eftersom syftet med avhandlingen är att undersöka varför 

kryptovalutor används för penningtvätt och kriminell verksamhet, behandlas dessa 

ämnen ur denna synvinkel. Jag presenterar bakgrunden för kryptovalutor, penningtvätt 

samt bekämpning av penningtvätt för att ge läsaren en introduktion till ämnet.  

 

I stället för att djupa mig in i hur kryptovalutorna egentligen fungerar presenterar jag 

det som anses vara väsentligt för denna avhandling. Jag presenterar vad kryptovalutor 

egentligen är samt blockchain-tekniken bakom dem. I tidigare forskning om 

kryptovalutor ägnas en stor del till själva tekniken bakom kryptovalutor, men i denna 

avhandling kommer blockchain-tekniken att diskuteras i den mån som är nödvändigt 

för att kunna förstå hur kryptovalutor fungerar. Förutom blockchain-tekniken 

diskuterar jag mer utförligt tre olika kryptovalutor för att visa skillnaden mellan dem 

samt dess egenskaper. Jag kommer också att kort presentera penningtvätt som 

fenomen. Penningtvätt diskuteras både ur den traditionella synvinkeln samt ur 

kryptovalutornas perspektiv. Därtill presenterar jag AML, det vill säga bekämpning 

av penningtvätt. En liknande uppdelning gäller för diskussionen om hur penningtvätt 

ska bekämpas som för penningtvätt. 

 

Avhandlingen består av sju kapitel. Nästa kapitel består av en litteraturöversikt där jag 

presenterar kryptovalutor, penningtvätt och bekämpning av penningtvätt. I kapitel tre 

presenteras den teoretiska bakgrunden för brott och kriminellt beteende ur en 

ekonomisk synvinkel samt ekonomiska incitament för penningtvätt. I kapitel fyra går 

jag igenom min forskningsmetod. Kapitel fem består av intervjuresultat och i kapitel 

sex analyseras resultaten. Slutligen sammanfattar jag mina slutsatser i kapitel sju. 
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2. Litteraturöversikt 

 

För att kunna diskutera problemet med kryptovalutor och penningtvätt börjar jag med 

att i detta kapitel presentera kryptovalutor, traditionell penningtvätt och penningtvätt 

med kryptovalutor. Jag visar vad kryptovalutor är och vilka egenskaper de har samt 

förklarar blockchain-tekniken som de bygger på. Jag presenterar även olika typer av 

kryptovalutor samt utmaningar och fördelar som kryptovalutor utgör i allmänhet. 

Därefter diskuterar jag penningtvätt och bekämpning av penningtvätt med fiatpengar 

respektive kryptovalutor. Litteraturöversikten bygger på tidigare litteratur inom ämnet 

penningtvätt och kryptovalutor.  

2.1 Kryptovalutor 

Virtuella valutor har funnits sedan 1990-talet, men de användes till största delen i olika 

spel och i virtuella världar. Exempel på tidiga virtuella valutor är Digicash, Hashcash 

och B-money. Trots att dessa valutor hade sina problem och inte blev några succéer 

var de viktiga steg på vägen till att utveckla bitcoin (Rantala 2018).  

 

Problemet med de första digitala valutorna var det så kallade double spending- 

problemet. Till skillnad från fysiska pengar kan digitala valutor dupliceras vilket 

innebär att en individ kan använda ett virtuellt mynt två gånger. Inom e-handel 

övervakas det här av en tredje part som till exempel PayPal eller kreditkortsföretag, 

medan problemet på den vanliga finansmarknaden löses genom att centralbanken 

övervakar transaktionerna (Möser et al. 2013) I artikeln ”A peer-to-peer electronic 

cash system” föreslår Nakamoto (2008) att double spending-problemet kan lösas med 

hjälp av kryptovalutor som baseras på peer-to-peer nätverk.  

2.1.1 Vad är kryptovalutor? 

Bitcoin är den första kryptovalutan som utvecklades år 2008 av Satoshi Nakamoto. 

Nakamotos (2008) syfte var att skapa en plattform där individer kunde handla med 

varandra virtuellt utan en tredje part. Tidigare var e-handel beroende av finansiella 

institutioner som agerade som en tredje part på marknaden. Trots att systemet 
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fungerade bra, var dess svaghet den så kallade tillitsbaserade modellen (eng. trust 

based model). Det innebär att fullständigt oåterkalleliga transaktioner är omöjliga 

eftersom finansiella institutioner inte kan undgå att medla i konflikter. 

Medlingskostnader ökar transaktionskostnader, och möjligheten att återkalla 

transaktioner ökar behovet av tillit. Varje försäljare och konsument måste vara 

försiktig på marknaden och en viss mängd bedrägerier är oundvikligt. Problemet med 

bristfälligt förtroende kan undvikas genom att handla med en fysisk valuta men det 

finns ingen mekanism för att göra transaktioner över en kommunikationskanal utan en 

betrodd tredje part (Nakamoto 2008). 

 

Nakamoto (2008) menar att det behövs ett betalningssystem som i stället för att bygga 

på tillit skulle bygga på kryptografiska bevis. Genom ett system där transaktionerna 

skulle vara oåterkalleliga skulle säljaren skyddas, medan konsumenten skulle skyddas 

med hjälp av rutinmässig deponering. Dessutom föreslår Nakamoto (2008) en lösning 

på double spending-problemet. Enligt Nakamoto skulle användning av en peer-to-

peer-fördelad tidserver göra det omöjligt att duplicera valutan. Systemet skulle 

generera beräkningsbevis på transaktionernas kronologiska ordning på en blockchain 

och varje användare skulle ha tillgång till informationen vilket skulle göra systemet 

pålitligt (Nakamoto 2008).  

2.1.2 Användning av kryptovalutor 

Jämfört med traditionella valutor är kryptovalutor oftast globala och enkla till sin 

utformning, vilket underlättar snabb överföring. Avgörande är också att överföring av 

kryptovalutor inte kräver deltagande av myndigheter eller banker (Dierksmeier et al. 

2016).  Kryptovalutor är inte fysiska pengar, utan de baseras på olika transaktioner där 

äganderätten överförs mellan två individer. Varje användare har en offentlig och en 

privat nyckel med vilken transaktionen verifieras. Den offentliga nyckeln är adressen 

för mottagaren av transaktionen och den privata nyckeln är endast tillgänglig för 

ägaren av kryptovalutan. Den privata nyckeln gör det möjligt att använda valutan.   

 

För att kunna handla med kryptovalutor behöver användaren även en plånbok där 

användaren har sin officiella och privata nyckel. Det finns olika typer av plånböcker 
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och varje användare kan välja vilken typ av plånbok de vill använda enligt deras egna 

preferenser och riskprofil. En pappersplånbok är ett fysiskt dokument som innehåller 

information om användarens offentliga och privata nyckel. En pappersplånbok anses 

vara ett tryggt alternativ då den inte är kopplad till internet. En hardware-plånbok är 

däremot kopplad till internet men är en skild apparat som fungerar offline. Eftersom 

en hardware-plånbok fungerar offline är dess informationssäkerhet bättre jämfört med 

en plånbok som fungerar online. Det finns även olika online-plånböcker där alla 

plånböcker hanteras centralt. Användning av dessa plånböcker innebär en högre risk 

eftersom de fungerar online och därför är hotade av dataintrång till 

tjänsteleverantörens databas. Om ett dataintrång skulle ske kan användarnas privata 

nycklar hamna i fel händer. Till sist kan kryptovalutor även förvaras på olika 

handelsplatser för kryptovalutor. Dock rekommenderas detta endast för kortsiktig 

förvaring eftersom handelsplatser också är hotade och kan attackeras (Tschorsch & 

Scheuermann 2016, Stowe 2014). 

2.1.3 Blockchain-tekniken 

Kryptovalutorna grundas på blockchain-tekniken. Blockchain är en fördelad peer-to-

peer databas som upprätthåller ett ständigt växande register över registrerade data som 

har blivit bekräftad av varje deltagande nod (Hileman & Rausch 2017).  En nod är en 

fysisk dator eller annan apparat som fungerar inom nätverket. Ett peer-to-peer nätverk 

är ett nätverk som består av två eller flera datorer som alla är kopplade till varandra. 

Information kan överföras direkt mellan deltagarna utan en central server och varje 

deltagande nod är en likvärdig part (Brown 2016). 

 

Den första applikationen av blockchain-tekniken var kryptovalutan bitcoin. Genom att 

utnyttja blockchain-tekniken i kryptovalutor kan två individer handla med varandra 

pålitligt utan en tredje part. Tekniken är fördelad mellan de deltagande parterna och är 

inte kontrollerad av någon myndighet. Blockchain-tekniken är den första tekniken som 

möjliggör en tillförlitlig kommunikationskanal för överföring av tillgångar mellan två 

personer (Nakamoto 2008, Yli-Huumo et al. 2016). Deltagare i ett fördelat blockchain-

nätverk når samförstånd om förändringar, det vill säga transaktioner, i den 
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gemensamma databasens tillstånd utan att behöva lita på integriteten hos någon av 

nätverkets deltagare eller administratörer (Hileman & Rausch 2017).  

 

De fem huvudelementen som blockchain-tekniken bygger på är peer-to-peer nätverk, 

kryptografi, konsensusmekanismen, bokföring samt giltighetsregler. Dessa element 

möjliggör användningen av blockchain-tekniken i kryptovalutor, men även till 

exempel i smarta kontrakt och röstningssystem (Hileman & Rausch 2017). 

 

Blockchain-tekniken fungerar på samma sätt som bokföring eftersom den kräver att 

information om varje transaktion måste finnas i ett register. Eftersom blockchain är ett 

fördelat peer-to-peer nätverk är registret tillgängligt för varje deltagare och varje 

transaktion sparas på varje deltagares nod, det vill säga dator. Genom att spara 

transaktionerna på varje användares nod bildas alltså en bokföring (Yli-Huumo 2016, 

Hanuliak 2002).  

 

Kryptografi är däremot ett sätt att dölja information från en tredje part. Genom 

kryptografi har information ändrats till en form som endast går att lösa med hjälp av 

en privat nyckel, som enbart är skapad för dekrypteringen. Med hjälp av en privat 

nyckel görs både krypteringen och dekrypteringen. När det gäller en transaktion 

mellan två parter måste båda parter ha samma nyckel för att få tillgång till 

informationen. Ingen annan har då tillgång till denna information. När både 

krypteringen och dekrypteringen kan göras med samma privata nyckel, kallas detta för 

symmetrisk kryptering (Diffie & Hellman 1976). När krypteringen och dekrypteringen 

görs med hjälp av en offentlig och en privat nyckel, kallas detta för asymmetrisk 

kryptering. Blockchain-tekniken använder asymmetriskt kryptering eftersom varje 

användare har både en offentlig och en privat nyckel (Diffie & Hellman 1976). Den 

offentliga nyckeln fungerar som användarens adress medan den privata nyckeln 

används för att identifiera användaren. Den privata nyckeln möjliggör också 

användning av kryptovalutan. Varje transaktion kräver en digital underskrift som 

skapas av den rätta kombinationen av en offentlig och en privat nyckel (Antonopoulos 

2015, Tschorsch & Scheuermann 2016). 

 

Syftet med blockchain-tekniken är att nå konsensus i en decentraliserad databas utan 

inblandning av en tredje part. Eftersom databasen består av information om varje 
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utförd transaktion, övervakar varje användare att systemet fungerar korrekt. För att 

kunna bekräfta en transaktion måste tillräckligt många användare vara av den åsikten 

att transaktionen är korrekt, efter vilket varje transaktion registreras i ett block. 

Manipulering av informationen inom ett block är omöjligt utan att en annan användare 

skulle märka detta eftersom varje ändring i ett block ändrar dess hashfunktion. Varje 

block har en egen hashfunktion, vilket är en algoritm som kräver så mycket datorkraft 

att den i princip är omöjlig att lösa. Varje block innehåller även information om ett 

tidigare block som ger information till och med om det första myntet, till exempel 

första bitcoinen, som har skapats (Harwick 2016, Antonopaulos 2015). 

 

När ett nytt block skapas i kedjan kallas denna process för proof of work. Proof of 

work innebär att det behövs datorkraft för att kunna tillägga ett nytt block. Detta görs 

för att kunna bryta ut en sifferkombination som motsvarar ett block. När det finns 

tillräckligt många lösningar kan blocken läggas till i kedjan. Brytning (eng. mining) 

av algoritmen skapar mer av kryptovalutan och den som först löser algoritmen får som 

belöning en andel av de nya mynten (Tschorsch & Scheuermann 2016). Eftersom 

brytning hela tiden skapar ny valuta ökar mängden tillgängliga mynt. Det leder i sin 

tur till att hashfunktionen blir svårare att lösa. För att hålla ökningen av valutans utbud 

konstant, ökar svårigheten av hashfunktionen eftersom även datorkraften som krävs 

för att lösa funktionen ökar hela tiden. Största delen av kryptovalutor har ett begränsat 

utbud vilket orsakar att brytningen av ny valuta blir svårare ju mindre mynt som finns 

kvar att bryta (Harwick 2016). 

2.1.4 Kryptovalutornas egenskaper 

Kryptovalutor har speciella egenskaper som traditionella valutor saknar. Den största 

skillnaden är att kryptovalutorna saknar den centrala styrningen som traditionella 

valutor har, vilket innebär att ingen tredje part krävs för att två parter ska kunna handla 

med varandra. Traditionella valutor regleras centralt av banker och andra finansiella 

institutioner, medan kryptovalutor fungerar decentraliserat och inte är reglerade. Till 

skillnad från traditionella valutor har kryptovalutorna inte heller någon utfärdare 

(Finansinspektionen 2018). I stället för inblandning av en tredje part verifieras 

transaktionerna med hjälp av peer-to-peer nätverket och proof of work-systemet som 
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presenterades i kapitel 2.1.3. Trots att decentralisering anses vara en fördel för 

kryptovalutor, kan detta också orsaka problem. Eftersom kryptovalutorna är 

oreglerade kan de lättare utnyttjas för olagliga syften som till exempel penningtvätt.  

 
En annan egenskap som ger tillstånd till olagligt verksamhet är anonymitet. 

Användarna behöver inte identifiera sig för att kunna använda kryptovalutatjänster. I 

stället kontrollerar och verifierar det decentraliserade systemet transaktionen samt 

registrerar den i en blockchain. Eftersom kryptovalutatransaktionerna sker med hjälp 

av en offentlig och en privat nyckel, är det möjligt för en användare att skapa en 

anonym digital identitet och en digital plånbok. Trots att systemet fungerar 

decentraliserat är det ändå möjligt att verifiera transaktionen på ett säkert sätt 

oberoende om andra användare är pålitliga eller inte med hjälp av proof of work-

systemet (Antonopoulos 2015).  

 

Trots att den största delen av kryptovalutorna erbjuder anonymitet är inte alla 

kryptovalutor fullständigt anonyma. Bitcoin är ett exempel på en pseudonym valuta. 

Ägaren till ett krypterat bitcoin-konto i princip kan bli upptäckt eftersom kontot måste 

vara kopplat till en verklig identitet, men eftersom kunden inte identifieras då kontot 

skapas kan denna identitet vara falsk, det vill säga ett pseudonym. Medan bitcoin är 

en pseudonym kryptovaluta har vissa kryptovalutor utvecklats särskilt för att vara 

fullständigt anonyma och privata. Exempel på sådana kryptovalutor är monero och 

zcash. (Europol 2018). Bitcoin, monero och zcash diskuteras vidare i kapitel 2.3.  

 

Den tredje egenskapen som är specifik för kryptovalutor är det faktum att 

transaktionerna är oåterkalleliga. Eftersom e-handel mellan två parter med 

traditionella valutor kräver en tredje part, är systemets svaghet den så kallade 

tillitsbaserade modellen. Detta innebär att fullständigt oåterkalleliga transaktioner är 

omöjliga vilket resulterar i ett ökat behov av tillit på marknaden (Nakamoto 2008). 

Nakamoto (2008) löste problemet genom att göra transaktioner med kryptovalutor 

oåterkalleliga. Det är omöjligt för någon annan än ägaren av respektive privata nyckel 

att göra en transaktion och överföra ens tillgångar. Transaktionerna kan inte heller 

ändras efter att de registrerats i en blockchain utan att en annan användare skulle märka 

det. Detta gör manipulering av en transaktion nästan omöjligt (Harwick 2016).  

 



Pauliina Nummi 

 19 

Den fjärde egenskapen som utgör en stor skillnad mellan fiatpengar och kryptovalutor 

är dess utbud. Fiatpengar har ett obegränsat utbud eftersom centralbanker i princip kan 

utge pengar så mycket de vill, och centralbankerna utför sin penningpolitik genom att 

reglera penningmängden. De flesta centralbankerna för en penningpolitik som är 

inflationsdrivande under en viss period vilket innebär att värdet på valutan kommer att 

minska över tiden. Däremot har majoriteten av kryptovalutorna ett begränsat utbud. 

Till exempel är bitcoins utbud begränsat till 21 miljoner. Det förutbestämda utbudet 

finns inbyggt i algoritmen då valutan skapas och när nya mynt tar slut, kan det inte 

skapas flera. Detta innebär att deflationen finns inbyggd i kryptovalutor vilket hindrar 

manipulering av valutans värde (Dostov & Shust 2014). Figur 1 visar mängden bitcoin 

i cirkulation fram till första kvartalen år 2019, medan figur 2 visar den totala mängden 

bitcoin över tid.  

 

 

Källa: Coindesk 

Figur 1. Antalet bitcoin i cirkulation fram till maj 2019 
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Källa: Statista.com 
Figur 2. Den totala mängden bitcoin över tid 

 

Figur 1 visar att fram till maj 2019 var mängden bitcoin i cirkulation 17,62 miljoner. 

Detta innebär att redan över hälften av den totala mängden bitcoin (21 miljoner) har 

blivit skapade (eng. mined). Figur 2 visar däremot hur skapandet av nya bitcoin 

kommer att minska över tid. Enligt uppskattningar kommer nya mynt inte att skapas 

efter år 2035. I figur 2 kan man också se hur skapandet av nya mynt blir svårare ju 

mindre mynt som finns kvar. Under 2009-2017 skapades nya mynt i en betydligt 

snabbare takt än under åren efter tidpunkten. 

2.1.5 Olika kryptovalutor 

Sedan bitcoin skapades har kryptovalutor blivit populära och blockchain-tekniken har 

väckt människornas intresse. Blockchain-tekniken kan nämligen utnyttjas för andra 

ändamål än kryptovalutor, men dess fulla potential är ännu okänd. Trots att antalet 

användare som utnyttjar kryptovalutor för legitima syften har ökat, finns det användare 

vars avsikt är att använda blockchain-tekniken för olagliga syften. Kryptovalutor 

används bland annat för narkotikahandel och virusattacker (eng. ransomware). Den 

ökade efterfrågan för fullständigt anonyma kryptovalutor som fungerar för olagliga 

syften har lett till att ett antal kryptovalutor med sådana egenskaper har utvecklats. 

Största av dessa valutor är zcash och monero. 
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I början av 2009 släpptes den första kryptovalutan bitcoin för att underlätta digitala 

transaktioner mellan två parter. Som första kryptovalutan är bitcoin den mest kända 

kryptovalutan med största marknadsvärdet (Nakamoto 2008, Luther 2016). Förutom 

att bitcoin blivit populär som den första kryptovalutan har de stora ändringarna i priset 

haft en effekt. Figur 3 visar handelsvolymen för de tio största kryptovalutorna, medan 

figur 4 visar bitcoins prisutveckling från 2012 till 2019.  

Källa: Statista.com 

Figur 3. Handel med kryptovalutor 1 maj 2019 

Källa: Statista.com 

Figur 4. Bitcoins prisutveckling 2012-2019 
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I figur 3 kan man se hur bitcoin var den mest köpta kryptovalutan 1 maj 2019 med 

18,57 miljarder dollar inom en 24 timmars period. Samma siffra för den tionde största 

kryptovalutan zcash var 330 miljoner dollar. Att bitcoin blivit så populär kan till en 

del förklaras med dess prisutveckling. I figur 4 ser man hur bitcoins värde var stabilt 

från 2012 till slutet av 2016. Bitcoins popularitet började öka när dess pris ökade från 

att vara ungefär 572 dollar i augusti 2016 till ungefär 4 764 dollar i augusti 2017 

(Statista.com). Prisindexet visar bitcoins växelkurs i förhållande till dollar och i 

december 2017 nådde bitcoin sitt hittills högsta värde.  En bitcoin värderades då till 

mer än 19 000 dollar. Sedan dess har dock priset fallit och är nu ungefär 3 000 dollar 

(Coinmarketcap.com). 

 

Eftersom de flesta kryptovalutorna bygger på samma blockchain-teknik som bitcoin, 

kan bitcoin därför anses utgöra grunden för andra kryptovalutor. Kryptovalutor som 

tillkommit på marknaden efter bitcoin kallas ofta för altcoins (eng. alternative coin). 

Eftersom altcoins har skapats efter bitcoin, har man kunnat åtgärda vissa problem samt 

göra förbättringar gällande programmeringen (Pirjan et al. 2015, Luther 2016).  

 

Zcash är en form av altcoin och hör till de tio största kryptovalutorna (se figur 3). Till 

skillnad från bitcoin erbjuder zcash högre anonymitet. Tidigare studier inom ämnet 

(Miers et al. 2013, Ben-Sasson et al. 2014) menar att zcash har en hög grad av 

anonymitet, som till största delen beror på dess shielded pool-egenskap. Detta innebär 

att varje mynt går genom en så kallad skyddad pool, vilket möjliggör användning av 

ett mynt utan att avslöja vilket mynt som i verkligheten använts. Till skillnad från 

bitcoin är det därmed inte möjligt att identifiera vilket mynt som använts i 

transaktionen. De olika metoderna som används av olika kryptovalutor för 

identifiering av vilket mynt som används illustreras i figur 5. Anonymiteten ökar 

eftersom zcash-myntet som används inte kan identifieras, vilket i sin tur lockar 

kriminellt verksamhet (Kappos et al. 2018). 
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Källa: Möser et al. 2018 

Figur 5. Transaktioner och kopplingar i olika kryptovalutor 

 

I Figur 5 illustreras hur transaktionerna sker inom de olika protokollen. I figuren 

representerar triangeln en ny transaktion och bollen representerar ett tillgängligt mynt. 

Inom bitcoin identifieras varje mynt som används och transaktionerna bildar en tydlig 

koppling. Däremot när ett mynt av zcash används är det inte möjligt att identifiera 

vilket mynt som används på grund av den skyddade poolen. Cryptonote som används 

till exempel i monero, ligger mellan de tidigare nämnda alternativen. Cryptonote 

identifierar det mynt som används i transaktionen men därtill identifierar den ett antal 

falska mynt som kallas för mixins. Det finns alltså olika sätt till hur kryptovalutor kan 

vara anonyma och beroende av vilken kryptovaluta som används ändrar också graden 

av anonymitet. 

 

Trots att zcash erbjuder en högre grad av anonymitet är det möjligt att med zcash utföra 

även fullständigt transparenta transaktioner utanför den skyddade poolen. I ett sådant 

fall utges information om pseudonyma, det vill säga falska adresser för både sändaren 

och mottagaren samt om beloppet som överförs. Systemet kräver dock att alla mynt 

går genom den skyddade poolen åtminstone en gång för att säkerställa att alla mynt är 

skyddade till en viss grad. Den skyddade poolen ger en starkare anonymitet jämfört 

med kryptovalutor som ökar anonymiteten genom så kallad mixing. I princip borde 

varje zcash-mynt som genereras vara skyddat till en viss grad och därför har zcash en 

betydande fördel när det gäller anonymitet (Kappos et al. 2018). 

 

Monero är ytterligare en kryptovaluta som är anonymitetscentrerad, men som till 

skillnad från zcash bygger på den så kallade cryptonote-protokollen. Till skillnad från 

bitcoin som gör identifieringen genom att använda en transaktionsgraf, tillåter 
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cryptonote dess användare att göra transaktionsgrafen oklar genom att skapa falska 

transaktioner. Dessa falska transaktioner kallas för mixins (Möser et al. 2018). 

 

En transaktionsgraf visar vilket mynt som används för en transaktion. 

Transaktionsgrafen består av en input, det vill säga en transaktion, som konsumerar ett 

mynt samt av en output som genererar nya mynt. Varje transaktion använder en 

oanvänd transaktionsoutput som har skapats före själva transaktionen. Detta innebär 

att i varje transaktion används ett oanvänt mynt. Cryptonote möjliggör alltså 

förfalskning av denna transaktionsgraf, vilket gör det svårt att hitta samband mellan 

transaktioner. I stället för att identifiera myntet som används, identifierar en 

cryptonote-transaktionsinput ett antal möjliga mynt (se figur 5). Dessa mynt innehåller 

både det verkliga och det falska myntet. De falska mynten är de så kallade mixins. 

Dessutom använder cryptonote en cirkelunderskrift i stället för en vanlig digital 

underskrift. En cirkelunderskrift fungerar enbart för det verkliga myntet och avslöjar 

ingen information om vilket som är det rätta myntet som använts. För att hindra att ett 

mynt används två gånger måste varje input förse en nyckel som är unik för det mynt 

som används. Nätverket kontrollerar om denna nyckel har använts förut (Möser et al. 

2018). 

2.1.6 Fördelar och utmaningar 

Blockchain-tekniken minskar transaktionskostnader och möjliggör effektivare 

transaktioner mellan två parter. Dessutom finns det potential för användning av 

blockchain-tekniken för andra ändamål, som till exempel smarta kontrakt och 

röstningssystem. Det har till och med diskuterats hur blockchain-tekniken kunde 

utnyttjas inom finanssektorn, till exempel av banker.  

 

Med hjälp av blockchain-tekniken skulle bankerna kunna förbättra sin service och 

minska transaktionskostnaderna. De finska bankerna Osuuspankki, Nordea, Danske 

Bank, Aktia och S-pankki utvecklar tillsammans med Tomorrow Labs en applikation 

som bygger på blockchain-tekniken. Applikationen skulle möjliggöra bekräftande av 

bostadsköp elektroniskt, vilket skulle minska transaktionskostnaderna betydligt 

(Kauppalehti 2018).  
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Dock finns det viss oro över huruvida blockchain-tekniken är ett hot mot traditionella 

betalningssystem. Luther (2016) påstår att kryptovalutor kan bli viktiga 

betalningsmedel i stater med svaga valutor och korrupta finansiella system. Däremot 

är det mycket osannolikt att blockchain-tekniken skulle ta över det vanliga 

betalningssystemet i stater med välfungerande finansiella system (Luther 2016). 

 

Trots att det finns många fördelar med kryptovalutor och framför allt med blockchain-

tekniken, har de också nackdelar. Eftersom kryptovalutor inte kräver en tredje part för 

att fungera, kan de slutligen visa sig vara destruktiva när det gäller den finansiella 

sektorn. Vanligen när en transaktion sker mellan två parter som är okända för varandra, 

krävs en tredje part som fungerar som en garanti för respektive transaktion. Med hjälp 

av tekniken som kryptovalutorna utbjuder minskar däremot öppenheten och 

trovärdigheten eftersom det inte finns något behov att involvera en tredje part 

(Dierksmeier et al. 2016). Det är också tydligt att vissa egenskaper hos kryptovalutor, 

som till exempel anonymitet, lockar kriminellt verksamhet. Även avsaknad av 

reglering ger upphov till bland annat penningtvätt, eftersom AML-regleringen inte 

gäller tillhandahållare av kryptovalutatjänster.  

2.2 Penningtvätt 

Syftet med ekonomisk brottslighet är att generera vinst för den person eller grupp som 

utför handlingen. För att kunna använda den genererade vinsten behövs penningtvätt. 

Avsikten med penningtvätt är att dölja sambandet mellan tillgångarna och deras 

olagliga ursprung. Olagliga finansiella tillgångar kan ha sitt ursprung i till exempel 

narkotika- eller människohandel och utgör därför ett hot mot det finansiella systemet, 

men även för den allmänna säkerheten. Finansiella tillgångar med olagligt ursprung 

förser brottslingar och terrorister med resurser och gör det möjligt för dem att driva 

och expandera sin verksamhet. Penningtvätt underminerar även legitimiteten hos den 

privata sektorn och minskar skatteintäkterna (Brenig et al. 2016, FATF).  
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2.2.1 Vad är penningtvätt? 

Begreppet penningtvätt härstammar ursprungligen från USA där maffian tvättade 

pengar i tvätterier där kontanter användes intensivt. I dag har begreppet en mycket 

bredare betydelse. Olika finansiella instrument, den globala utvecklingen som skett 

med hjälp av teknikens utveckling samt ökad användning av internet, har gett upphov 

till olika metoder att utföra penningtvätt (Brenig et al. 2015).  

 

Mängden penningtvätt har ökat, men eftersom det är fråga om en olaglig handling är 

det svårt att uppskatta den totala mängden. Med hjälp av olika teoretiska modeller, 

statistik och antaganden har man dock försökt estimera problemets omfattning. År 

1998 gjordes den första uppskattningen av Michel Camdessus vid Internationella 

valutafonden. Camdessus (1998) uppskattade att penningtvätt är ungefär 2-5 procent 

av global BNP. Även Walker (1999) och Unger et al. (2007) har senare uppskattat 

liknande siffror. År 2011 utförde UNODC (The United Nations Office on Drugs and 

Crime) en studie där de undersökte mängden olagliga tillgångar som skapades av 

narkotikahandel och organiserad brottslighet samt i vilken omfattning dessa tillgångar 

gick genom penningtvätt.  I rapporten uppskattades att under 2009 utgjorde intäkterna 

från kriminell verksamhet 3,6 procent av global BNP, av vilket 2,7 procent (ca 1600 

biljoner dollar) gick genom penningtvätt. (FATF) 

2.2.2 Penningtvätt med traditionella finansiella instrument 

Penningtvätt är möjligt då det finns asymmetrisk information mellan individen som 

utför penningtvätt och den undersökande myndigheten. Asymmetrisk information 

skapas med hjälp av penningtvättprocessen till vilket man använder ett 

penningtvättinstrument. Instrument för penningtvätt kan variera. I detta kapitel 

förklaras penningtvätt med traditionella finansiella instrument, det vill säga med 

fiatpengar, medan kryptovalutor som penningtvättinstrument behandlas i kapitel 2.2.3. 

Åtgärder som utförs av myndigheterna för att minska asymmetrisk information kallas 

för bekämpning av penningtvätt eller AML (anti-money laundering) (Brenig et al. 

2015). AML-reglering diskuteras mer utförligt i kapitel 3.4.    
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Som nämnts ovan är penningtvätt möjligt då det finns asymmetrisk information mellan 

individen som tvättar pengar och myndigheten. Figur 6 visar de olika elementen som 

penningtvättprocessen består av och hur de ger upphov till asymmetrisk information. 

 

          Individen som  

          tvättar pengar 

 

 

 

 

 

 

 

Källa Brenig et al. 2015 

Figur 6. De olika elementen i penningtvättprocessen 

 

Penningtvättsprocessen utgår från att det finns asymmetrisk information mellan 

individen som tvättar pengar och den utredande myndigheten. Med hjälp av ett 

penningtvättsinstrument utnyttjas denna asymmetriska information, vilket resulterar i 

att pengar tvättas. Myndighetens roll i penningtvättsprocessen är att minska den 

asymmetriska informationen med hjälp av AML-åtgärder. Exempelvis vill man med 

AML-reglering göra det svårare för en individ att tvätta pengar. Regleringens syfte är 

alltså att öka sannolikheten att bli upptäckt (Brenig et al. 2015) 

 

Själva penningtvättprocessen består av tre faser; placering, skiktning och integrering. 

Figur 7 visar de olika faserna som ingår i penningtvättsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Brenig et al. 2015 

Figur 7. Penningtvättsfaserna 
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I den första fasen, det vill säga placeringsfasen, vill man få in pengarna i det finansiella 

systemet. Detta kan enkelt göras exempelvis genom att sätta in pengarna på ett vanligt 

bankkonto. I den andra fasen, det vill säga skiktningsfasen, är avsikten att dölja 

tillgångarnas ursprung. Tillgångarnas ursprung kan döljas till exempel genom att dela 

upp pengarna i mindre belopp och sprida ut dem i det finansiella systemet. Därefter 

kan utspridning av pengarna ske bland annat genom fysiska och elektroniska uttag och 

insättningar. Pengarna kan överföras mellan konton, banker och länder. Varje 

bankkonto har ofta olika ägare som då antingen kan vara privatpersoner eller företag. 

Den tredje fasen är integreringsfasen som innebär skapande av ett legitimt ursprung 

för de tvättade pengarna. Detta kan göras till exempel med hjälp av fiktiva 

affärsaktiviteter som falska fakturor eller fiktiva hyresintäkter. Efter att pengarna gått 

genom de tre faserna är pengarna tvättade och de kan då återinvesteras och användas 

(FATF).  

2.2.3 Penningtvätt med kryptovalutor 

Till skillnad från fiatpengar anses kryptovalutorna locka penningtvätt och annan 

kriminell verksamhet med hjälp av dess egenskaper. Krytovalutorna är tillgängliga 

globalt, och till skillnad från traditionella valutor sker transaktionerna snabbt och är 

dessutom oåterkalleliga. Beroende på vilken kryptovaluta som används, erbjuder 

kryptovalutor även anonymitet för användaren.  

 

Penningtvätt med kryptovalutor sker i princip på liknande sätt som med fiatpengar. 

Olagligt erhållna pengar kan tvättas genom att förvandla dem till kryptovalutor och 

indela dem i mindre belopp och därefter sprida ut dem i kryptosfären. Processen 

behöver inte ske endast med en kryptovaluta utan en kombination av flera typer av 

kryptovalutor kan användas.  Kryptovalutor från till exempel online narkotikahandel, 

ID-stölder eller lösensummor kan tvättas på likadant sätt (The Economist 2018, 

Ciphertrace 2018).   

 

Penningtvätt med kryptovalutor sker alltså enligt samma metoder som vanligt 

penningtvätt och består oftast av alla ovan nämnda tre faser; placering, skiktning och 

integrering. Om pengarna som tvättas är i form av en vanlig valuta är första steget att 
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placera pengarna i kryptovalutasystemet. Detta kan ske genom att skapa en plånbok 

för kryptovalutor men man kan också utnyttja till exempel bitcoin-automater där 

kontanter kan sättas in. Om meningen däremot är att tvätta olagligt erhållna 

kryptovalutor, är valutorna redan inne i systemet och man kan då övergå direkt till 

andra fasen. Den andra fasen, det vill säga skiktningsfasen, är samma oberoende av 

om de ursprungliga tillgångarna varit fiatpengar eller kryptovalutor. Avsikten är alltså 

att dölja tillgångarnas ursprung vilket sker i princip på samma sätt som med vanliga 

valutor. Kryptovalutan flyttas omkring i systemet för att avskaffa sambandet till det 

olagliga ursprunget. Detta kan göras till exempel med hjälp av så kallade mixers. 

Mixers är system som erbjuder tjänster för att blanda olagligt erhållna kryptovalutor 

med legitima kryptovalutor. Detta görs för att gömma sambandet till den ursprungliga 

källan. Ju mer olagliga eller svarta pengar som sätts in i systemet och ju mer det flyttas 

omkring och blandas, desto svårare blir det för myndigheterna att reda ut pengarnas 

verkliga ursprung (Ciphertrace 2018). 

 

När kryptovalutan har tvättats och sambandet till den ursprungliga källan har dolts är 

det sista steget att integrera pengarna i det vanliga finansiella systemet. Pengarna som 

placerats i kryptovalutasystemet, och efter att de gått genom penningtvättsprocessen 

med hjälp av kryptovalutor, är de relativt säkra att användas utan att bli upptäckta. 

Dock finns det risker med att integrera pengarna i det finansiella systemet. En del av 

handelsplattformerna för kryptovalutor övervakar deras transaktioner och kan göra en 

anmälan om transaktioner som utgör en hög risk. (Ciphertrace 2018)  

 

Europol har uppskattat att det i Europa årligen tvättas 3‒4 procent (4,2‒5,6 miljarder 

dollar) med hjälp av kryptovalutor av alla de pengar som har ett olagligt ursprung.  

Därutöver anses problemet bara bli större (The Economist 2018). Enligt Europol 

(2018) är problemet växande och reglering av kryptovalutor krävs för att få problemet 

under kontroll. Under 2017 var mängden penningtvätt med kryptovalutor 266 miljoner 

dollar. I juli 2018 var samma siffra redan upp till 761 dollar. Mängden penningtvätt 

med kryptovalutor hade redan då ökat över dubbelt från 2017 (Ciphertrace 2018). 

 

Enligt Chainanalysis skedde ungefär 64 procent av penningtvätten med kryptovalutor 

genom att placera tillgångarna i olika kryptovaluta växlingstjänster. Nästan 12 procent 

tvättades med hjälp av andra peer-to-peer baserade växlingstjänster. De resterande 24 
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procent tvättades genom till exempel mixers och automater. Detta innebär att över 

hälften av olagliga kryptotillgångar gick genom en online växlingstjänst i något skede 

under penningtvättsprocessen (Chainanalysis 2019). 

2.3 Bekämpning av penningtvätt – AML 

År 1996 deklarerade Internationella valutafonden (IMF) penningtvätt som ett av de 

allvarligaste hoten mot det internationella ekonomiska samhället (Camdessus 1998). 

AML (eng. anti-money laundering), det vill säga bekämpning av penningtvätt, är 

åtgärder för att hindra penningtvätt. 

2.3.1 Vad är AML? 

FATF (Financial Action Task Force) är en mellanstatlig organisation vars syfte är att 

motarbeta penningtvätt och finansiering av terrorism samt andra fenomen som utgör 

ett hot mot det internationella finansiella systemet. FATF publicerar 

rekommendationer gällande AML; bland annat bygger EU:s penningtvättsdirektiv på 

dessa rekommendationer. Syftet med ett gemensamt ramverk för regleringen är att det 

ska finnas enhetliga regler om bland annat kundkännedom på den globala 

finansmarknaden (FATF). 

 

Kundkännedom eller KYC (know your customer) är en stor del av tillämpningen av 

AML-regleringen. Varje företag under tillsyn måste känna till sina kunders 

verksamhet. Till exempel ska bankerna kunna identifiera sina kunder och utreda 

misstänkta affärstransaktioner. Bankerna i Finland är skyldiga att meddela 

Centralkriminalpolisen om de misstänker en kund för penningtvätt 

(Finansinspektionen). Centralen för utredning av penningtvätt vid 

Centralkriminalpolisen är ansvarig för förhindrande och bekämpning av missbruk av 

det finansiella systemet för penningtvätt och finansiering av terrorism. Liknande 

organisationer finns i varje medlemsland inom FATF. Dessutom kan vissa 

betalningskanaler och betalningsinstrument bli relevanta speciellt när de kan 

missbrukas för infiltration och smuggling av finansiella flöden med olagligt ursprung. 

Ansvaret för att övervaka betalningssystemen ligger hos de nationella centralbankerna 
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och på EU-nivå har ESCB (European System of Central Banks) ansvaret för att 

upprätthålla systemets tillförlitlighet och effektivitet (Merlonghi 2010). 

 

Syftet med AML-regleringen är alltså att förhindra och reda ut fall av penningtvätt. 

Genom att bekämpa penningtvätt har myndigheterna en chans att stoppa mycket av 

den kriminella verksamheten. Att utreda finansiella transaktioner är ett vanligt sätt att 

bekämpa organiserad kriminell verksamhet (FATF). Om till exempel en person som 

rånat en bank investerar pengarna direkt utan att först tvätta pengarna, kan individens 

identitet ofta avslöjas eftersom det finns ett samband mellan pengarna och deras 

ursprung.  

 

Utredning av brott är alltså ett skäl till att AML-reglering är viktigt, men det finns även 

andra skäl. Penningtvätt har en reell effekt på bland annat konsumtion, sparande, 

investeringar, prisökning, import och export och utländska direktinvesteringar. 

(Ferwerda 2012). Genom att skapa ekonomiska snedvridningar som minskar 

produktiviteten av lagliga faktorer skapas negativa effekter på ekonomin. Därutöver 

undermineras statliga institutioner på grund av korruption (Loayza et al. 2017). Det 

största hotet anses ändå drabba finanssektorn. Penningtvätt anses öka risken för 

bankernas betalningsförmåga och likviditet, samt förstöra deras rykte och integritet. 

Fortsättningsvis ökar penningtvätt även risken för konkurs och finansiella kriser 

(Unger et al. 2006, Loayza et al. 2017). 

 

Penningtvätt kan bekämpas på flera olika sätt, och många länder har redan etablerat 

omfattande AML-system. Med hjälp av dessa system vill myndigheten öka 

medvetenheten om penningtvätt och skapa nödvändiga verktyg för att bekämpa 

problemet. Genom att göra penningtvätt till ett straffbart brott ges de undersökande 

myndigheterna rättigheter till att spåra upp och slutligen konfiskera tillgångarna som 

härstammar från kriminella handlingar. Man kan också bygga upp ramverk för att 

tillåta de organ som är involverade att utbyta information med varandra och andra 

parter inom landet. Det är ytterst viktigt att alla relevanta parter involveras i 

utvecklingen av ett nationellt AML-program. Det är till exempel viktigt att 

polismyndigheterna och finansiella tillsynsmyndigheter samarbetar med den privata 

sektorn för att göra det möjligt för finansiella institutioner att hantera problemet. Det 

innebär bland annat etablering av system som rapporterar finansiella transaktioner, 
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identifiering av kunden, rapporteringsstandarder samt ett medel för att verifiera 

överensstämmelse (FATF). 

2.3.2 EU:s penningtvättsdirektiv 

FATF är alltså ansvarig för rekommendationerna gällande AML och CFT (countering 

financing of terrorism), och på grund av dessa rekommendationer har det på EU-nivå 

införts penningtvättsdirektiv. Det första direktivet togs i bruk 1991, efter vilket 

direktiven har uppdaterats regelbundet. I dag är det femte penningtvättsdirektivet i 

bruk (Ciphertrace 2018). 

 

Det första penningtvättsdirektivet hade som tyngdpunkt kreditinstitutionernas 

skyldighet då det gäller penningtvätt som var relaterat till narkotikahandel, medan det 

andra direktivet även beaktade penningtvätt med annat ursprung än endast 

narkotikahandel. Det tredje direktivet infördes 2005 i vilket det introducerades 

striktare regler för identifiering av kunder samt ett mer riskbaserat synsätt. Därtill togs 

i beaktande en nyare version av FATF:s rekommendationer. År 2015 infördes det 

fjärde penningtvättsdirektivet där de största förändringarna var att mer vikt skulle 

läggas vid ett förstärkt riskbaserat synsätt i enlighet med FATF:s nya 

rekommendationer. Dessa rekommendationer inkluderade omarbetning av kraven för 

kundkännedom, introduktion av ett centralt register över verkliga äganderätten samt 

förändringar av åtgärder när det gäller en politiskt inflytelserik person (Vandezande 

2017). 

 

Fokus för dessa direktiv ligger på penningtvätt av tillgångar som härstammar från 

kriminell verksamhet. Definitionen av tillgångar som berörs av direktivet är bred. Det 

kan handla om fysiska eller icke-fysiska tillgångar, de kan vara rörliga eller icke-

rörliga, de kan även innefatta rättsliga handlingar eller instrument i alla former, 

inklusive elektroniska eller digitala, som styrker äganderätten till eller intresset för 

sådana tillgångar. Eftersom definitionen är så bred ligger fokus inte enbart på pengar 

och därför kan även virtuella valutor räknas som icke-fysiska tillgångar. Om man följer 

en sådan tolkning, kan direktiven även gälla virtuella valutor som härstammat från 

kriminell verksamhet. Dock blir den större frågan, om enheter som tillhandahåller 
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virtuella valutatjänster kan anses vara skyldiga inom ramen för penningtvättsdirektivet 

(Vandezande 2017). 

2.3.3 Problem med AML och kryptovalutor 

Problem med kryptovalutor uppstår eftersom de nuvarande AML- och CFT-

regleringarna inte kan anpassas till kryptovalutor. De nuvarande systemen saknar 

kunskap om hur risken för bredare användning av kryptovalutor kan minskas och 

därför finns det två olika alternativ gällande hur problemet kan behandlas. Antingen 

kan kryptovalutor förbjudas helt eller så kan de övervakas (Dostov & Shust 2014). 

 

Europeiska unionens femte penningtvättsdirektiv presenterades 2018. Huvudpunkten 

i det nya direktivet är att skapa ett centraliserat och offentligt register över företag och 

deras verkliga förmånstagare. Verkliga förmånstagare är privatpersoner som direkt 

eller indirekt äger minst 25 procent av ett företag eller har minst 25 procent av rösterna 

i en sammanslutning. (Finansinspektionen 2018) För att säkerställa att registret inte 

kan manipuleras, kräver direktivet att uppgifterna om dessa register blir föremål för 

omfattande kontrollmekanismer. En annan prioritet för direktivet är internationellt 

samarbete. Dessutom kommer det nya direktivet att beakta virtuella valutor och 

förbetalda bankkort. AML-regleringen har tidigare förbisett virtuella valutor, men 

bland annat på grund av det ökade antalet terroristattacker under de senaste åren har 

behoven av reglering ökat. Det nya direktivet även kräver att banker måste undersöka 

fall där värdet på ett förbetalt bankkort är över 150 euro. När det gäller virtuella valutor 

kommer enheter som erbjuder kryptovalutor och olika plånboktjänster att sättas i 

liknande ställning som andra finansiella institutioner för att hindra att de används för 

penningtvätt (Direktiv (EU) 2018/843). 
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3. Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel presenterar jag den nationalekonomiska teorin för varför människor 

begår brott samt en tidigare studie som behandlar varför kryptovalutor kan skapa 

ökade ekonomiska incitament att begå brott.  

3.1 Varför begå brott?  

Penningtvätt är ett brott i sig men det förutsätter att en annan brottslig handling har 

skett redan tidigare. Anledningen att tvätta pengar är att pengarna från kriminella 

handlingar ska kunna användas i den reguljära ekonomin. Men hur förklaras valet att 

begå brott? Kriminellt beteende studeras inom flera olika vetenskaper, bland annat 

kriminologi och sociologi, men i denna avhandling förklaras valet om att begå brott ur 

en ekonomisk synvinkel. Detta görs med hjälp av den så kallade Becker-modellen. 

 

Enligt Becker (1968) är individens val att begå brott ett resultat av rationellt 

beslutsfattande. I ”Crime and Punishment: An Economic Approach” kopplar Becker 

kriminellt beslutsfattande till mikroekonomisk teori. Enligt traditionell 

mikroekonomisk teori är människans beteende rationellt och beslut fattas på ett sätt 

som ger individen största möjliga nytta. Enligt denna teori begår alltså individen ett 

brott om det är mer lönsamt att begå brottet än att inte begå brottet. Becker-modellen 

följer därmed det traditionella ekonomiska synsättet om rationella val. Teorin antar att 

en persons val att begå brott kan förklaras med att den förväntade nyttan överskrider 

den nyttan personen skulle få då om han använde tiden och andra resurser för andra 

aktiviteter. Enligt denna teori blir vissa individer brottslingar eftersom deras 

förväntade nytta och kostnader skiljer sig från andra individers (Becker 1968). 

 

Inom detta ramverk analyserar individen alltså den förväntade nyttan och kostnaderna 

av brott med nyttan och kostnaderna när man inte begår brott. En individ väljer att 

begå brott då följande olikhet stämmer:  

 

(1−p)us+puf>u 
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där us står för den förväntade nyttan när individen begår brottet utan att bli upptäckt, 

uf står för förväntade nyttan när individen begår brottet men blir upptäckt, p står för 

sannolikheten att bli upptäckt och u är den förväntade nyttan då individen inte begår 

brott. Individen begår brottet om den förväntade nyttan av att begå brottet är större än 

den förväntade nyttan av att inte begå brottet (Becker 1968). 

 

Enligt Beckers modell har alltså sannolikheten att bli upptäckt och straffad en negativ 

effekt på den förväntade nyttan av att begå et brott. Med andra ord kommer en högre 

sannolikhet att bli straffad minska sannolikheten att individen begår ett brott. Detta 

kan vara en förklaring till varför brottslingar väljer att använda kryptovalutor för 

penningtvätt i stället för fiatpengar. Enligt tidigare forskning är kryptovalutornas 

anonymitet något som lockar brottslingar och om man följer Beckers teori, kan man 

anta att anonymitet minskar sannolikheten att åka fast och därmed ökar den förväntade 

nyttan av brottslighet, vilket leder till ökad brottslighet. 

 

Dock bör man komma ihåg att denna är en förenklad modell där individen är endast 

intresserad av den monetära nyttan. I verkligheten skulle individer med höga moraliska 

värderingar välja att inte begå brott oberoende om det skulle ge en högre monetär nytta 

eller inte. Dessa icke-monetära faktorer kan också inkluderas i modellen. Exempelvis 

kan en individ med en låg lön vara nöjd med sin livsstil och trivas i sitt arbete. Då har 

denna individ ett relativt högt värde för u och det är därmed mindre sannolikt att denna 

individ skulle välja begå brott. Likaså kan individer ha olika uppfattningar gällande 

sannolikheten att bli upptäckt och straffad. Även om individer befinner sig på samma 

område och under samma rättsliga system, kan den ena individen vara mer optimistisk 

än den andra gällande sannolikheten för att åka fast. Detta innebär att de mer 

optimistiska individerna har ett lägre värde på p och det är mer sannolikt för dessa 

individer att begå brott jämfört med individer som har ett högre värde på p. Även om 

en individ har ett orealistiskt lågt värde på p kan individen trots det göra ett rationellt 

val. Så länge som individen väljer att begå brottet då individens förväntade nytta är 

högre än nyttan för att inte begå brottet, är det ett rationellt beslut. I ett sådant fall 

saknar individen en del information, men oberoende det kan individen göra ett 

rationellt val (van Velthoven & van Wijck 2016). 
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Att använda denna modell för att undersöka kriminellt beteende kan verka för enkelt, 

men som sagt kan det inkluderas andra faktorer som till exempel icke-monetära nyttan 

och kostnader för att begå brott eller individens egna subjektiva förväntningar av 

sannolikheten att åka fast. Det finns flera olika faktorer som är relevanta på olika sätt 

för beslutsfattande inom kriminell verksamhet, vilket gör det svårt att bestämma en 

exakt modell som borde användas. Dock är huvudpunkten med denna modell att bevisa 

att valet att begå ett brott verkligen är ett val och dessutom ett rationellt val. En individ 

bestämmer att begå brott eftersom det alternativet är bättre än att inte begå brott 

(Becker 1968).   

3.2 Val av penningtvättsinstrument 

Beslutet att begå brott beror enligt Becker på den förväntade nyttan, vilken hänger ihop 

med vilket penningtvättinstrument som väljs. Enligt Brenig et al. (2015) beror valet av 

penningtvättsinstrument på huruvida det skapar positiva eller negativa ekonomiska 

incitament. Precis som i valet att begå brott eller inte, är det nyttan som avgör. 

3.2.1 Ekonomiska incitament  

Eftersom vi antar att en individ bestämmer att begå brott då nyttan överstiger 

kostnaderna, måste det finnas positiva incitament för att tvätta pengar. Brenig et al. 

(2015) har utfört en ekonomisk analys över penningtvätt med kryptovalutor, i vilket 

de redogör för olika egenskaper för kryptovalutor, samt huruvida de skapar negativa 

eller positiva incitament.  

 

För att kunna utföra analysen har Brenig et al. (2015) delat in de olika påverkande 

faktorerna enligt om de har en direkt eller indirekt effekt på penningtvättsprocessen. 

Faktorer som har en direkt effekt påverkar direkt själva penningtvättprocessen. De 

påverkar processens effektivitet bland annat genom att göra processen mer 

kostnadseffektiv och mer robust mot störningar. Faktorer som har en indirekt effekt 

påverkar däremot penningtvättprocessen genom att ha en effekt på AML-regleringens 

(anti-money laundering) effektivitet. AML-regleringens effektivitet påverkar 

nämligen risken och sannolikheten av att åka fast med penningtvätt. De direkta och 
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indirekta effekterna skapar antingen positiva eller negativa incitament, vilket sedan 

påverkar en individs beslut om att utföra penningtvätt eller inte (Brenig et al. 2015). 

Figur 8 illustrerar på vilka sätt de direkta och indirekta effekterna påverkar 

penningtvättsprocessen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Brenig et al. 2015 

Figur 8. Direkta och indirekta effekter 

 

I figur 8 kan man se hur de olika faktorerna, det vill säga kryptovalutornas egenskaper, 

påverkar processen. Faktorerna antas ha antingen en direkt effekt genom att påverka 

själva penningtvättsprocessen eller en indirekt effekt genom att påverka AML-

regleringens effektivitet. Beroende om faktorerna har en underlättande eller 

försvårande effekt på penningtvättsprocessen skapar de positiva eller negativa 

incitament för penningtvätt. De indirekta effekterna till exempel påverkar processen 

genom att försvåra utförandet av AML-regleringen. Försämrade AML-kontroller leder 

bland annat till mindre sannolikhet att bli upptäckt under penningtvättsprocessen, 

vilket skapar ekonomiska incitament för penningtvätt.  

3.2.2 En komparativ analys 

För att kunna avgöra vilka faktorer som skapar positiva respektive negativa incitament 

har Brenig et al. (2015) utfört en komparativ analys över de olika faktorerna. De tio 

faktorerna som inkluderats i analysen är acceptabilitet, förvaltning, verifiering, 

Ekonomiska incitament 

Penningtvätts- 

process 

AML-

reglering 

Faktorer (egenskaper) 

Positiva eller 

negativa 

incitament Påverkar sannolikheten 

 att bli upptäckt 

 

Påverkar  

effektiviteten Påverkar effektiviteten  

Direkt effekt 

Indirekt effekt 
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prisvolatilitet, flexibilitet, oåterkallelighet, betalningsprocess, flyttbarhet, snabbhet 

och transaktionskostnader. Faktorerna för kryptovalutor jämförs med faktorer för 

traditionella finansiella instrument- och tjänster. Analysen gav följande resultat: 

 

 

Tabell 1. Komparativ analys 

Faktorer Traditionella 

finansiella 

instrument  

Kryptovalutor Direkt 

effekt 

Indirekt 

effekt 

Acceptabilitet Accepterade Begränsat 

accepterade 

- 

 
 

Förvaltning Central myndighet Decentraliserad  + 

Verifiering Kräver 

identifiering 

Pseudonym 

identifiering 

 + 

Prisvolatilitet Relativt stabil Hög volatilitet -  

Flexibilitet Beroende av 

tjänsteleverantören 

”No Central 

Point of 

Failure” 

+ + 

Oåterkallelighet Återkallningsbar Oåterkallelig + + 

Betalningsprocess Kräver en tredje 

part 

Kräver ingen 

tredje part 

 + 

Flyttbarhet AML-reglering 

(begränsar) 

Global 

överföring 

(obegränsat) 

+ + 

Snabbhet Transaktion kan ta 

flera dagar 

Transaktion 

sker genast 

+ + 

Transaktionskostnader Varierande 

kostnader 

Låga eller inga 

kostnader alls 

+  

Källa: Brenig et al. 2015 

 

 

Enligt analysen skapar största delen av faktorerna positiva incitament, vilket betyder 

att det är lönsamt för individen att använda kryptovalutor för penningtvätt. Fem av 

faktorerna, bland annat flexibilitet och oåterkallelighet, har en direkt positiv effekt på 

penningtvättprocessens effektivitet. Sju av faktorerna underlättar däremot 

penningtvätt med kryptovalutor genom att ha en indirekt effekt. Till exempel påverkar 

administration och verifieringsnivå penningtvättprocessen genom att försvåra AML-

regleringen. Däremot skapar endast två av faktorerna negativa incitament via direkta 

negativa effekter. Dessa två faktorer är acceptabilitet och prisvolatilitet. Den negativa 
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effekten av acceptabilitet förklaras med att kryptovalutorna inte är lika brett 

accepterade som traditionella finansiella instrument. Kryptovalutorna är därför inte 

lika lätta att använda. Brenig et al. (2015) påstår att trots att kryptovalutorna har blivit 

mer populära är det osannolikt att de skulle ha större acceptabilitet än traditionella 

finansiella instrument. Prisvolatilitet har däremot en negativ effekt eftersom 

kryptovalutor har en hög prisvolatilitet, vilket gör dem mindre lockande för individer. 

Penningtvätt kräver att marknaden övervakas eftersom värdet lätt kan sjunka under 

skiktningsfasen, vilket leder till ökade kostnader för penningtvättsprocessen. Eftersom 

kostnaderna för processen ökar har prisvolatilitet en direkt effekt på 

penningtvättsprocessen och skapar därför negativa incitament (Brenig et al. 2015, 

Dostov & Shust 2014). 

 

Resultaten visar att både direkta och indirekta effekter skapar positiva incitament att 

använda kryptovalutor för att tvätta pengar, men de visar inte till vilken mån varje 

faktor påverkar beslutet om att använda kryptovalutor för penningtvätt. Orsaker till att 

kryptovalutor används för penningtvätt och deras egenskaper diskuteras vidare i 

avhandlingen empiriska del. I kapitel 5 och 6 presenteras och analyseras 

intervjuresultaten där bland annat de största orsakande egenskaperna diskuteras.  
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4 Forskningsmetod 

 

I detta kapitel presenterar jag metodologin för avhandlingens empiriska del. Eftersom 

forskningsfrågan besvaras genom en kvalitativ studie, förklarar jag kort vad kvalitativ 

forskning innebär. Datainsamlingen gjordes i form av semistrukturerade intervjuer och 

därför presenteras även intervjuer som forskningsmetod. Till sist gås innehållsanalys, 

validitet och reliabilitet igenom. 

4.1 Forskningsmetod – kvalitativ studie 

Avhandlingens syfte är att undersöka varför penningtvätt med kryptovalutor är ett 

problem och vilka orsakerna bakom detta är. Eftersom jag besvarar frågor om varför 

och hur penningtvätt med kryptovalutor sker, utför jag en kvalitativ undersökning. 

Med hjälp av en kvalitativ undersökning är det möjligt att förstå fenomen mera på 

djupet och denna metod används oftast när forskaren vill undersöka nya eller mindre 

studerade ämnen, som saknar en entydig teoretisk förklaring. Av denna orsak anser 

jag att en kvalitativ studie är mera lämpad att besvara forskningsfrågan än en 

kvantitativ studie.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden jämförs ofta med den kvantitativa metoden, vars 

syfte är att förklara och bevisa samband och generalisera. Syftet i kvalitativa 

undersökningar är däremot ofta att försöka förstå det specifika och att ge det en 

teoretisk koppling. Kvalitativ forskning försöker hitta olika perspektiv på fenomenet 

som studeras, men också samtidigt hitta regelbundenheter (Tuomi & Sarajärvi 2003). 

Den kvalitativa forskningsmetoden tillåter ett ramverk med större spelrum och den 

möjliggör flera anpassningar och experimentella upptäckter jämfört med den 

kvantitativa forskningsmetoden. Den kvantitativa metoden har nämligen oftast ett 

mycket förutbestämt ramverk som inte tillåter likadana förändringar i undersökningen 

som den kvalitativa. I kvalitativa studier är forskarens roll viktig eftersom forskaren 

själv interagerar med de personer som deltar i undersökningen. Förutom växelverkan 

med de deltagande personerna har forskaren en stor roll i tolkandet av data (Tuomi & 

Sarajärvi 2003, Nylén 2005). 
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I kvalitativ forskning är det viktigt att informanterna har så bra kunskap som möjligt 

om fenomenet som undersöks (Tuomi & Sarajärvi 2003). I denna avhandling består 

de intervjuade av aktörer som har olika roller och perspektiv på ämnesområdet, men 

som alla är specialister inom den egna branschen.  

4.2 Insamling av data 

Jämfört med kvantitativ forskning är kvalitativ forskning mer flexibelt och urvalet 

utvecklas ofta under processens gång. Medan syftet för kvantitativ forskning är att med 

ett slumpmässigt urval kunna generalisera, kräver kvalitativ forskning ett urval som 

kan tillämpas för att kunna få djupare insikt i ett visst problem. Ett slumpmässigt urval 

lämpar sig väl för att reda ut generaliserbara resultat, medan det fungerar dåligt då det 

gäller att förstå fenomen som relateras till människors beteende (Marshall 1996). 

4.2.1 Källor 

Data utgörs antingen av primära eller sekundära källor. Primära källor har samlats in 

av forskaren själv och meningen är att kunna besvara forskningsfrågan genom att 

analysera dessa källor. Primära data är insamlade med tanken att de ska tillämpas på 

studien i fråga, men insamling av primära data innebär vissa risker som bland annat 

att man inte får en tillräcklig mängd respondenter. Dessutom är insamling av primära 

data mycket tidskrävande (Bryman & Bell 2007).  

 

Sekundära källor består av data som redan existerar och är insamlade av någon annan 

för andra syften (Bryman & Bell 2007). I denna avhandling har sekundära data använts 

för att skapa bakgrundsinformation samt för att definiera själva problemet, det vill säga 

forskningsfrågan. Sekundära data i denna avhandling består av tidigare forskning och 

litteratur inom ämnet.  

4.2.2 Intervjuer som metod 

Det vanligaste sättet att utföra en kvalitativ undersökning är genom intervjuer. 

Intervjuerna är ett effektivt sätt att ta reda på och dokumentera individernas attityder 
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och åsikter angående ett ämne. Intervjuerna ger också möjlighet till en mer öppen 

diskussion som kan leda till oväntade synsätt och frågor (Saldana et al. 2011). 

 

Intervjuer kan utföras på ett antal olika sätt men det vanligaste sättet är individuella 

intervjuer eller gruppintervjuer. En individuell intervju är ofta enklare att utföra 

eftersom det ger intervjuaren en möjlighet att leda diskussionen. En individuell 

intervju kan också underlätta individens sätt att uttrycka sig eftersom det är lättare att 

bygga upp tillit och sekretess mellan två personer jämfört med flera (Brinkmann 2013). 

Förutom att bestämma om man ska göra individuella intervjuer eller intervjuer i grupp, 

ska man också tänka efter vilken intervjuteknik som passar bäst.  

 

Intervjuerna i denna avhandling utfördes genom att använda den semistrukturerade 

tekniken, det vill säga temaintervjuer. Till skillnad från strukturerade intervjuer eller 

enkätbaserade intervjuer ger temaintervjuer ett större spelrum och tillåter diskussion 

om olika teman som är viktiga för att undersöka forskningsfrågan. Temaintervjun ger 

respondenten mer frihet inom de gränserna som strukturen utgör och det lämnar 

utrymme för respondenten att prata om frågorna. En semistrukturerad intervju tillåter 

även intervjuaren att ställa uppföljningsfrågor som baserar sig på respondentens svar 

och gör det möjligt för respondenten att själv vara med i processen, i stället för att vara 

fast bunden till förutbestämda frågor. En semistrukturerad intervju väljs oftast när 

intervjuaren själv har förståelse av det studerade ämnet och om vad som är relevant 

för forskningen men inte kan förutse alla möjliga svar (Morse 2012, Brinkmann 2013, 

Bell 2000). I en semistrukturerad intervju är de ställda frågorna samma för alla 

respondenter, men hur frågorna besvaras samt frågornas ordningsföljd är fritt.  

 

Kännetecknande för en temaintervju är att forskaren oftast är mer intresserad av 

fenomenets allmänna drag och egenskaper i stället för att bevisa förutbestämda 

forskningshypoteser. Meningen och innebörden skapas i växelverkan och personernas 

tolkning av saker har en stor betydelse (Hirsijärvi & Hurme 2001). 

 

Intervjuaren kan med sina frågor i viss mån styra respondenten och därför är det viktigt 

att hålla sig neutral. Intervjuaren bör hålla sig så objektiv som möjligt och inte påverka 

intervjuns gång. Kommentarer och tilläggsfrågor ska också ställas på ett neutralt sätt. 

Dock ska man ta i beaktande att en intervju alltid är en växelverkande situation, och 
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varje part påverkar hur innebörden utformas (Ruusuvuori & Tiittula 2005, Holstein & 

Gubrium 1995). Förutom att intervjuaren kan påverka svaren med sitt beteende kan 

också respondenten ge missvisande svar. Att samla in material med hjälp av intervjuer 

innebär med andra ord en risk för att få felaktiga svar. Respondenten kan svara på ett 

sätt som hen tror att intervjuaren vill, eller ge svar som hen anser vara mer socialt 

accepterade än sina egna åsikter. Effekter där antingen intervjuaren eller respondenten 

försöker påverka resultatet med sitt beteende kallas för respons- eller intervjueffekter 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, Bell 2000). Trots att risken för snedvridna resultat är stor 

när det gäller intervjuer, kan problemet minimeras genom att vara medveten om 

problemet. Här spelar formulering av frågorna en stor roll. Om intervjuaren till 

exempel har mycket starka egna åsikter om ett visst ämnesområde, måste man vara 

uppmärksam på hur frågorna formuleras (Bell 2000).  

 

Intervjuerna för denna avhandling var djupintervjuer med specialister inom 

finansbranschen. Syftet med intervjuerna var att reda ut hur stort problem penningtvätt 

med kryptovalutor egentligen är och varför, samt att diskutera den kommande 

lagstiftningen och frågan om hur kryptovalutor borde regleras. Sammanlagt utfördes 

fem intervjuer, tre av dem gjordes personligen medan två besvarades skriftligt. Av de 

djupintervjuerna som utfördes personligen hade två av intervjuerna en respondent, 

medan en av intervjuerna hade två respondenter. En intervju utfördes skriftligt 

eftersom respondenten var bortrest och för den andra önskade respondenten själv att 

få besvara frågorna skriftligt.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade eftersom det ansågs vara det lämpligaste sättet att 

samla in data med hänsyn till avhandlingens syfte. Intervjuerna följde bestämda teman 

och hade en klar struktur, men samtidigt hade respondenterna möjlighet att 

kommentera frågorna fritt och också berätta om sina egna åsikter. Beroende på om 

respondenten representerade en reglerande eller övervakande aktör, eller en aktör på 

kryptovalutamarknaden, ställdes något modifierade frågor. Intervjufrågorna som 

ställdes till varje respondent hittas i bilaga 1.  
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4.2.3 Val av intervjupersoner 

För valet av intervjupersonerna användes subjektivt urval. Subjektivt urval innebär att 

forskaren själv väljer respondenterna på basis av deras lämplighet för att besvara 

frågorna. Specifika objekt väljs på grund av att de förväntas ge mest värdefulla data. 

Denna metod används när forskaren redan har en del kännedom om 

undersökningsobjekten (Denscombe 2000). 

 

Samplet i denna avhandling utgörs av sex respondenter. De valda respondenterna har 

valts på basis av deras kunskaper om bekämpning av penningtvätt och kryptovalutor. 

Samplet består av specialister som jobbar med reglering och övervakning av 

finansbranschen samt av personer som arbetar med kryptovalutor. Personerna 

representerar olika aktörer på finansbranschen och de besvarar därför frågorna ur olika 

perspektiv. Eftersom representanterna arbetar med olika uppgifter anser jag att de 

representerar de olika aktörerna inom branschen. En överblick av respondenterna samt 

intervjuerna presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2. Intervjuerna 

Respondent Position Intervjudatum Längd 

 

Joona Kyyrö 

AML-officer 

Aktia Bank Abp 

 

15.3.2019 

 

15.59 min 

 

Hanna Heiskanen 

Digitaliseringspecialist 

Finansinspektionen 

 

18.3.2019 

 

46.11 min 

 

Viivi Jantunen 

Riskspecialist 

Finansinspektionen 

 

18.3.2019 

 

46.11 min 

Centret för 

utredning av 

penningtvätt 

 

 

Centralkriminalpolisen 

 

 

10.4.2019 

 

 

Skriftligt 

 

Niko Laamanen 

Ordförande 

Konsensus rf 

 

23.3.2019 

 

Skriftligt 

 

Rasmus Berg 

Verkställande direktör 

Coiner Ab 

 

29.3.2019 

 

44.31 min 

 

 

Första respondenten, Joona Kyyrö, är AML-officer på Aktia Bank Abp. Hans 

arbetsuppgifter är till största delen förknippade med bekämpning av penningtvätt. Jag 

valde att intervjua honom eftersom en bank kan ha kunder som tillhandahåller 

kryptovalutatjänster och det kan vara intressant att höra bankens ställning till 

problemet. Hanna Heiskanen och Viivi Jantunen arbetar däremot båda på 



Pauliina Nummi 

 45 

Finansinspektionen. Heiskanen är digitaliseringsspecialist, medan Jantunen är 

riskspecialist inom bekämpning av penningtvätt. Jag kontaktade Finansinspektionen 

eftersom jag ansåg att det är viktigt att ha en respondent som representerar den 

övervakande myndigheten när det gäller AML-regleringen. Därtill intervjuades 

Centret för utredning av penningtvätt som är en enhet inom Centralkriminalpolisen. 

Valet av Centret för utredning av penningtvätt motiveras också med att jag ansåg att 

det är viktigt att få den utredande myndighetens åsikt gällande huruvida 

kryptovalutorna är problematiska. De två sista respondenterna representerar båda 

aktörer inom kryptovalutabranschen. Niko Laamanen är ordförande för Konsensus rf 

som är en förening, som informerar om kryptovalutor. Rasmus Berg är vd för Coiner 

Ab som tillhandahåller bitcoin-automater i Finland. Båda dessa respondenter valdes 

på grund av deras kunskaper om kryptovalutor. Dessutom är Berg en aktör på 

marknaden som kommer att drabbas av den nya regleringen och det var av intresse att 

reda ut en aktörs ställning till de kommande ändringarna.  

 

Respondenterna kontaktades per e-post under mars 2019, förutom Berg som själv tog 

kontakt efter att ha hört om studien från en av de andra respondenterna. Intervjuerna 

utfördes under mars 2019. Intervjuerna som utfördes personligen pågick mellan 17 

minuter och 46 minuter och spelades in med tillåtelse från respondenterna. De 

skriftliga intervjusvaren fick jag per e-post. Alla intervjuerna utfördes på finska. Alla 

respondenterna förutom Centret för utredning av penningtvätt, gav tillåtelse att 

publicera intervjupersonernas namn. 

4.3 Innehållsanalys 

Efter att ha samlat in intervjudata måste innehållet transkriberas och analyseras. 

Transkribering innebär nerskrivande av den inspelade intervjun till skriftlig format för 

att göra analysen av innehållet enklare. Efter att all data är i skriftligt format kan 

materialet kategoriseras och organiseras efter olika teman (Saunders et al. 2012). 

 

Intervjuerna transkriberades inom några dagar efter att intervjuerna hade utförts. 

Intervjufrågorna var redan indelade i vissa teman, vilket underlättade kategorisering 
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av innehållet. Detta gjorde det också enklare att jämföra olika respondenters svar och 

åsikter. Indelningen av intervjufrågorna i olika teman hittas i bilaga 1.  

 

Eftersom samplet var litet, var innehållet relativt enkelt att analysera. Det skriftliga 

materialet analyserades utförligt och viktiga punkter lyftes fram. Genom att dela in de 

olika punkterna i olika teman kunde materialet organiseras för att besvara specifika 

frågor. Materialet delades till slut upp i fem olika teman som alla strävar efter att 

besvara en viss fråga. I kapitel 5 presenteras resultaten.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Oberoende av vilken datainsamlingsmetod som används ska man alltid kritiskt granska 

den för att värdera metodens tillförlitlighet. Reliabilitet mäter i vilken utsträckning ett 

instrument ger samma resultat vid olika tillfällen (Bell 2000). Eftersom forskaren själv 

har stor inverkan på själva forskningssättet och på hur resultat tolkas inom kvalitativ 

forskning, är det ett subjektivt sätt att forska. Slutsatser kan påverkas av forskarens 

egna egenskaper och bakgrund, och därför är det svårt för andra forskare att nå samma 

resultat även om omständigheterna vore likadana. Inom kvalitativ forskning är det 

därför viktigt att forskaren själv är medveten om sin egen roll och försöker att hålla 

sig kritisk till resultaten (Daymon & Holloway 2011, Ahrne & Svensson 2016). I detta 

fall har jag som intervjuare försökt att hålla mig opartisk och undvika att uttrycka mina 

egna åsikter. Intervjufrågorna har också formulerats på ett sätt som inte borde påverka 

eller styra respondenternas svar.  

 

Validitet mäter huruvida en viss fråga beskriver det man vill att den ska beskriva. En 

fråga saknar validitet om den inte är reliabel, men en hög reliabilitet garanterar inte 

hög validitet. Till exempel kan en fråga ge liknande svar vid olika tillfällen, men kan 

ändå inte beskriva eller mäta vad den är ämnad att beskriva (Bell 2000). Eftersom 

validitet inom kvalitativa studier är mer subjektivt jämfört med kvantitativa studier, är 

validitet inom denna studie mer förknippad med urvalsmetoden. Eftersom samplet är 

relativt litet läggs mer vikt på djupgående utforskning av de intervjuade personerna 

samt att personerna i samplet har sådana kunskaper som behövs för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. 
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5. Resultat 

 

I detta kapitel presenterar jag resultaten från intervjuerna med AML- och 

kryptovalutaspecialisterna. Kapitelindelningen följer de olika temana och i varje 

avsnitt presenterar jag de olika respondenternas inställning till varje fråga. I kapitel 5.1 

och 5.2 diskuteras problemet med kryptovalutor och penningtvätt samt orsakerna till 

detta. I kapitel 5.3 och 5.4 ligger fokus däremot på lagstiftningen och hur kryptovalutor 

borde regleras, samt regleringens inverkan på användningen av kryptovalutor. 

Slutligen diskuteras utmaningar och framtidsutsikter i kapitel 5.5. 

 

Avsikten med detta kapitel är att reda ut hur de olika aktörerna på marknaden ser på 

penningtvätt med kryptovalutor. Av intresse är också huruvida åsikterna skiljer sig 

mellan de övervakande aktörerna och aktörerna som verkar på 

kryptovalutamarknaden.  

5.1 Är penningtvätt med kryptovalutor ett problem? 

Enligt Ciphertrace (2018) har penningtvätt med kryptovalutor ökat nästan trefalt under 

2018, vilket tyder på att det verkligen är ett växande problem i världen. Andra hävdar 

däremot att penningtvätt med kryptovalutor inte är ett problem. Till exempel påstår 

Europol att inga av de senaste stora terrorattackerna i Europa finansierades med 

kryptovalutor och därför ger undersökningen uppfattningen att problemet inte är så 

stort som det påståtts. Det är svårt att avgöra hur stort problemet faktiskt är eftersom 

penningtvätt är en illegal verksamhet som per definition är svårt att mäta. Därför är 

syftet med intervjuerna bland annat att redogöra för de olika åsikterna och diskutera 

problemet från olika perspektiv (Europol 2018). 

 

Enligt Centralen för utredning av penningtvätt (CUP) har användning av kryptovalutor 

som penningtvättinstrument ökat under de senaste åren. Deras statistik visar att 

brottsbeskrivningar med anknytning till kryptovalutor har ökat med cirka 86 procent 

under 2016‒2017 och med 45 procent under åren 2017‒2018. Enligt CUP var de två 

vanligaste brottsbeskrivningarna med anknytning till kryptovalutor utpressning och 

narkotikabrott. CUP påpekar dock att man inte kan bedöma i hur många av fallen som 

kryptovalutor användes för penningtvätt utgående från denna statistik. 
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Hanna Heiskanen och Viivi Jantunen från Finansinspektionen säger att det är mycket 

svårt att uppskatta hur mycket penningtvätt som egentligen sker med kryptovalutor. 

Enligt Heiskanen är det svårt att fastställa hur mycket eller en hur stor andel av all 

penningtvätt som sker med kryptovalutor, men att risken erkänns på en internationell 

nivå och att det därför finns ett tryck på att öka regleringen. Heiskanen påstår också 

att även om det finns statistik över brott med anknytning till kryptovalutor, så är det 

inte nödvändigtvis hela sanningen. Användning av kryptovalutor i kriminellt syfte har 

ofta att göra med narkotikabrott, men det är sällan som någon blir anklagad också för 

penningtvätt eftersom det antagligen inte skulle påverka straffet. I verkligheten kan 

alltså mängden penningtvätt vara ännu större. 

 

Både CUP och Heiskanen och Jantunen är av den åsikten att å ena sidan utgör 

kryptovalutorna ett betydande problem, men å andra sidan kan kryptovalutor användas 

för att upptäcka penningtvätt eftersom de alltid lämnar ett digitalt fotspår vilket till 

exempel kontanta pengar inte gör. Hur stor risken är beror alltså på om kryptovalutan 

i fråga kan spåras eller inte, det vill säga om den är anonym eller inte. 

 

Joona Kyyrö, som är AML-officer på Aktia Bank Abp, konstaterar också att 

kryptovalutor är ofta förknippade med narkotikahandel. Största problemet från ett 

bankperspektiv är dock utredningen av varifrån tillgångar som sätts in på ett bankkonto 

härstammar. En person kan till exempel ha fått 5 000 euro som resultat av 

narkotikahandel och kunden kan ha växlat pengarna till bitcoin. Därefter kan kunden 

växla bitcoin tillbaka till euron och sätta in pengarna på ett vanligt bankkonto. Då 

måste banken fråga kunden om pengarnas ursprung och kunden kommer antagligen 

berätta att pengarna härstammar från bitcoin handel. I sådana fall kommer pengarnas 

verkliga ursprung inte att avslöjas, och olagliga pengar blir en del av det lagliga 

betalningssystemet.  

 

Däremot är Niko Laamanen, ordförande för Konsensus rf, av en annan åsikt. Han 

påstår att penningtvätt inte är ett problem som specifikt har att göra med kryptovalutor. 

Enligt Laamanen är de största penningtvättarna stora företag som har banklicens, det 

vill säga bankerna. De senaste stora penningtvättskandaler har drabbat stora banker 

som till exempel Danske Bank och Nordea. Slutligen påstår även Laamanen att bitcoin 
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med sin transparens kan bidra till att bekämpa problemet med penningtvätt eftersom 

ökad transparens kan göra penningtvätt tekniskt svårare.  

 

Rasmus Berg, vd för Coiner Ab, menar att penningtvätt med kryptovalutor är ett 

samhälleligt problem, men han kan inte säga att det egentligen skulle vara ett problem 

för honom som näringsidkare. Berg berättar att han är medveten om att det med hjälp 

av hans bitcoin-automater har växlats olagliga pengar från narkotikahandel, men att 

han själv egentligen inte har gjort något olagligt. Han har ju endast idkat normal 

näringsverksamhet. Liksom Laamanen påpekar Berg att största delen av all 

penningtvätt sker genom banker, vilket han påstår är ett mycket större problem.  

 

Intervjuresultaten tyder på att kryptovalutorna är ett växande problem när det gäller 

bekämpning av penningtvätt, men kryptovalutorna är inte endast en negativ företeelse. 

Hur stor risken är beror på huruvida kryptovalutan i fråga kan spåras eller inte. 

Majoriteten av respondenterna påstår att eftersom kryptovalutorna alltid lämnar ett 

digitalt spår, kunde de till och med vara till nytta för att bekämpa penningtvätt. 

Laamanen och Berg tar båda upp även det faktum att största delen av penningtvätten 

fortfarande sker via bankerna, vilket även statistiken bekräftar. Av all penningtvätt 

sker endast 3-4 procent med kryptovalutor (Europol 2018). Men vad är det som leder 

till att kryptovalutor används för penningtvätt?  

5.2 Varför används kryptovalutor för penningtvätt? 

Enligt tidigare forskning är huvudorsakerna till att kryptovalutor används i kriminellt 

syfte dess egenskaper. Till exempel konstaterar Brenig et al. (2015) att egenskaper 

som anonymitet och snabbhet samt det faktum att kryptovalutorna är decentraliserade 

lockar brottslingar. Dessa faktorer lyftes fram i intervjuerna men även andra faktorer 

nämndes.  

 

Enligt Kyyrö har det grundläggande problemet varit att kryptovalutorna saknar 

reglering och ligger i en så kallad gråzon och påpekar att själva tekniken inte är 

problemet. Som diskuterades i kapitel 5.1 är blockchain-tekniken fullständigt 

hanterbar eftersom varje transaktion lämnar ett spår. Kyyrö påstår att problemet har 
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uppstått eftersom tekniken har utvecklats snabbare än lagstiftningen, vilket tyvärr är 

ett ganska allmänt problem. Brottslingar har märkt att det finns ett medel som inte 

regleras ordentligt och har då kommit på att det kan användas för olika 

penningtvättstrategier. 

 

CUP påstår också att det största problemet med kryptovalutorna är att de saknar 

reglering, men tillägger att även anonymitet är ett problem. I många fall är också 

otillräcklig kunskap om kundkännedom och om utredning av tillgångarnas ursprung 

det som orsakar problem. Enligt CUP ökar detta möjligheterna att vara anonym. Även 

möjligheten att använda olika mixer-tjänster är problematiskt eftersom det gör det 

mycket svårt att utreda tillgångarnas ursprung. CUP tillägger att även transaktionernas 

snabbhet kan locka brottslingar samt det faktum att kryptovalutorna kan hållas gömda 

och är svåra att spåra. Enligt CUP underlättar alla dessa egenskaper penningtvätt. 

 

Även Heiskanen och Jantunen tror att orsaken till att kryptovalutorna används för 

penningtvätt är att det inte finns någon reglering i samma mån som för fiatpengar. 

Transaktioner med fiatpengar övervakas strängt och det finns internationell reglering 

om hur det ska ske. Kryptovalutorna saknar för tillfället motsvarande enhetlig 

reglering. Dessutom lyfter även Jantunen fram problemet med anonymitet. Trots att 

man kan reda ut hur tillgångarna har rört sig runt i blockkedjan och varifrån 

tillgångarna härstammar, betyder det inte att man nödvändigtvis får reda på vem som 

äger tillgångarna. Heiskanen tillägger att när man talar om bekämpning av 

penningtvätt är anonymitet med hennes ord alltid en ”röd flagga”. Hon säger att på 

samma sätt som kontanter alltid utgör en risk eftersom man aldrig kan veta från vem 

pengarna kommit eller vart de är på väg, så är en produkt som exploaterar anonymitet 

genast lite misstänksam.  

 

Laamanen i sin tur lyfter fram bitcoins möjlighet till pseudonymitet som en faktor som 

gör det lockande. Trots att pseudonymitet inte är samma sak som fullständig 

anonymitet, påstår Laamanen att utförd på rätt sätt kan pseudonymitet vara lika bra 

som fullständig anonymitet. Därtill finns det protokoll som till exempel monero där 

transaktionerna är fullständigt anonyma, vilket har gjort det till ett populärt instrument 

bland brottslingar. Laamanen är dock av den åsikten att orsaken till att kryptovalutor 

används i kriminellt syfte är att brottslingar traditionellt sett brukar utnyttja nya 
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tekniker före andra människor eftersom de behöver dem mest. Laamanen 

exemplifierar med att även till exempel bilen och internet i början anklagades för att 

vara verktyg för kriminell verksamhet. Laamanen påstår att över tid kommer vanliga 

människor upptäcka samma nyttor som gjorde de nya teknikerna lockande för 

brottslingar och då kommer de att bli standard.   

 

Slutligen är också Berg av den åsikten att anonymitet till en viss del kan förklara 

användningen av kryptovalutor för penningtvätt i stället för fiatpengar, men han lyfter 

även fram en annan orsak. Berg förklarar att det faktum att myndigheterna inte kan 

konfiskera kryptotillgångar på samma sätt som de kan konfiskera till exempel 

kontanter eller tillgångar från ett bankkonto, gör kryptovalutor lockande. Eftersom 

användning av kryptovalutor kräver en privat nyckel är det omöjligt för någon annan 

att få tillgång till pengarna utan nyckeln. Tillgångarna finns då kvar och kan användas 

av brottslingen efter frigivningen, eller så kan till exempel en närstående ha tillgång 

till pengarna redan under fängelsetiden. Enligt Berg är detta en stor fördel och det kan 

förklara varför vissa väljer att använda kryptovalutor för penningtvätt i stället för 

fiatpengar.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att anonymitet är en av de viktigaste 

orsakerna till att kryptovalutorna är problematiska eftersom majoriteten av 

respondenterna tog upp det som en orsakande faktor. Dessutom nämndes även andra 

egenskaper som till exempel snabbhet och att kryptotillgångar inte går att konfiskera. 

Ytterligare en orsak som nämndes av majoriteten av respondenterna var avsaknad av 

reglering och hur det ger upphov till kriminellt utnyttjande av kryptovalutorna. Därför 

diskuteras reglering av kryptovalutorna vidare i följande kapitel.  

5.3 Hur bör kryptovalutorna regleras? 

Den 4 oktober 2018 lämnade regeringen in en proposition om lagändringar i 

penningtvättslagstiftningen. Med ändringarna vill man effektivisera myndigheternas 

verksamhet och tillgång till information, underlätta ärendehantering för medborgarna 

och förbättra bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Den nya lagstiftningen skulle 

även komma att beröra virtuella valutor som tidigare lagstiftning inte har gjort. I 
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propositionen föreslogs att utgivare av och handelsplatser för virtuella valutor ska 

registrera sig i ett register som Finansinspektionen ansvarar för. Denna skyldighet 

skulle gälla även växel- och plånbokstjänster. Tillhandahållare av virtuella valutor ska 

iaktta den lagstiftning som gäller penningtvätt och bekämpning av finansiering av 

terrorism, vilket innebär bland annat att tillhandahållare av virtuella valutor har 

skyldighet till kundkännedom och identifiering av sina kunder. Dessutom ska 

tillhandahållare av virtuella valutor följa kundens verksamhet under hela 

kundförhållandets gång. Genom dessa lagförändringar genomförs ändringarna i EU:s 

femte penningtvättsdirektiv (Finansministeriet 2018).  

 

Den nya lagstiftningen (lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)) 

trädde i kraft 1 maj 2019. På grund av att detta förutsätts av tillhandahållare av 

kryptovalutatjänster, kommer det, enligt Kyyrö, troligtvis att minska den potentiella 

risken som förknippas med kryptovalutor. Han påpekar dock att risken inte kommer 

att elimineras fullständigt eftersom en stor del av aktörerna är olika uppstartsföretag 

som inte nödvändigtvis har tillräckligt med kunskap om bekämpning av penningtvätt 

och vad kundkännedom egentligen kräver. Heiskanen påpekar dock att det här 

kommer först och främst kräva investeringar från kryptovalutaaktörerna, speciellt i 

form av att arbetskraft inom compliance-funktioner och övervakning behövs. Varje 

aktör som registrerar sig i registret borde alltså i princip ha den kunskap som krävs 

bland annat om kundkännedom. 

 

Som sagt förutsätter den nya lagstiftningen en del investeringar av aktörerna inom 

branschen, men det är ännu oklart för Berg vad det egentligen betyder. Enligt Berg är 

reglering överlag en positiv sak, och även nödvändigt, men han fortsätter att utförandet 

av regleringen kunde ha gjorts på ett bättre sätt. Förutom att det ännu är oklart vad som 

egentligen krävs, är sättet som den nya regleringen införs stel enligt Berg och det görs 

utan att ämnet har undersökts tillräckligt. Berg tillägger att han förstår regulatorns och 

Finansinspektionens roll, men att genast övergå till en liknande reglering som till 

exempel bankerna står under kan vara skadligt. I stället för att reda ut pengarnas 

ursprung som till exempel banker gör, föreslår Berg att man fortfarande kunde ta emot 

pengarna utan en förklaring och på det sättet samla in data om transaktionerna. 

Insamling av transaktionsdata kunde hjälpa myndigheterna att reda ut olagliga 

tillgångarnas ursprung. Slutligen påpekar Berg att brottslingar alltid kommer att hitta 
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nya sätt att tvätta pengar och en dåligt utförd reglering till och med skapa en särskild 

marknad för penningtvätt.  

 

På frågan vad den nya lagstiftningen kräver från aktörerna, kommer varje aktör enligt 

Laamanen att ha två alternativ. Aktören kan antingen följa den nationella regleringen 

eller sedan kan aktören flytta sin verksamhet till ett land där regleringen är 

fördelaktigare. Laamanen fortsätter att under de senaste två åren har trenden varit att 

aktörerna flyttar sin verksamhet från Finland, men tillägger att inget av alternativen är 

ett problem för aktörerna. Laamanen påstår att regleringen kan skada statens egna 

intressen på lång sikt genom till exempel minskade skatteintäkter och minskad 

arbetskraftsinvandring. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den nya lagstiftningen kommer att förutsätta 

en del investeringar från aktörerna för att de ska kunna fortsätta sin verksamhet i 

Finland, men vad det egentligen innebär för aktörerna är fortfarande oklart. Trots det 

är inställningen till en reglering i allmänhet positiv, men sättet som det genomförs på 

kunde vara bättre. Följande fråga är då hur den nya regleringen kommer att påverka 

själva användningen av kryptovalutor? 

5.4 Regleringens effekter 

Syftet med den nya lagstiftningen är att bekämpa penningtvätt som utförs med hjälp 

av kryptovalutor. Jantunen säger att avsikten med regleringen absolut inte är att minska 

användningen av kryptovalutor för lagliga syften, utan meningen är att aktörerna på 

marknaden skulle vara medvetna om vad de gör och att de skulle känna igen sina 

kunder. Trots att minskad användning på lagligt sätt inte är regleringens syfte, så kan 

man inte försäkra att det inte skulle ske.  

 

Laamanen är av den åsikten att regleringen till en början kommer att leda till minskad 

användning av kryptovalutor, men efter en tid kommer användningen att öka igen. 

Laamanen berättar att bitcoins värde baseras nästan enbart på det faktum att 

människorna har tröttnat på statsmaktens och de privata bankernas ställning som 
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makthavare, och ju mer man försöker reglera pengar och handelstransaktioner, desto 

högre kommer bitcoins användningsvärde att bli.  

 

CUP konstaterar också att användning av kryptovalutor kan öka ifall marknaden 

förbättras och VASP-aktörerna (Virtual Asset Service Provider) som fungerar inom 

sektorn lyder under AML-regleringen. CUP påstår att en förbättrad situation på 

marknaden kan leda till att människorna har en lägre tröskel att börja investera i 

kryptovalutor eftersom de har mer tillit till aktörerna inom branschen. Däremot kan 

faktorer som till exempel hög volatilitet och hackningar leda till att användningen inte 

kommer att öka. Kryptovalutorna godkänns även endast begränsat som 

betalningsmedel och det med kan hindra kryptovalutornas tillväxt.  

 

Däremot är Berg av den åsikten att regleringen kommer att påverka hur vanliga 

människor använder kryptovalutor. Han påstår att kryptovalutor främst kommer att ses 

som ett elektroniskt guld eller som en investeringsform. För en vanlig människa som 

använder kryptovalutor lagligt, fortsätter Berg, kan regleringen skapa en känsla av att 

hen gör något fel, eftersom regleringen kan leda till att det frågas efter varifrån 

tillgångarna härstammar. Enligt Berg kan detta vara en orsak till att användningen av 

kryptovalutor minskar.    

 

Som sagt säger Jantunen att avsikten med regleringen inte är att minska användningen 

av kryptovalutor, utan i stället att få aktörerna att känna sina kunder och därmed 

minska risken för penningtvätt. Finansinspektionen är medveten om att den nya 

lagstiftningen kan leda till att alla aktörer inte kan fortsätta sin verksamhet. Meningen 

är ändå inte att hindra ny innovation, men enligt Jantunen borde aktörerna kunna följa 

den nya regleringen.  Själva användningen av kryptovalutor som betalningsmedel, som 

enligt Heiskanen är nästan obefintlig redan nu, kommer högst antagligen inte att 

påverkas av regleringen. Då det gäller användning av kryptovalutor som ett 

investeringsinstrument, är det däremot svårt att säga.  Heiskanen säger att det är svårt 

att förutspå hur aktörerna kommer att bete sig. Som också Laamanen konstaterade kan 

aktörerna till exempel flytta sin verksamhet till sådana länder där regleringen inte är 

lika strikt, och där det till exempel inte krävs identifiering av kunden. I sådana fall där 

aktören måste undvika reglering, är det enligt Heiskanen tydligt att det är något skumt 

i verksamheten. Slutligen påstår Kyyrö att ökad reglering och övervakning av 
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kryptovalutor kan leda till att kryptovalutorna blir mindre lockande som 

penningtvättsinstrument, och då kryptovalutornas popularitet minskar som helhet, 

kommer även deras användning i lagliga syften att minska.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är omöjligt att säga vad som kommer att 

hända efter att den nya lagstiftningen har införts. Vissa av respondenterna tror att 

användningen av kryptovalutor kommer att minska, medan andra påstår att 

användningen kommer att öka. Dessutom ger varje respondent olika förklaringar till 

att något av detta skulle hända. I följande kapitel diskuteras framtidsutsikter och 

utmaningar vidare.  

5.5 Framtidsutsikter och utmaningar 

Även om den nya regleringen skulle fungera precis som tänkt, är det möjligt att 

lagstiftningen i framtiden ändå inte passar kryptovalutor, och då uppstår ett tvång att 

igen utveckla en ny form av reglering. Och trots att det nu kommer att finnas en 

reglering, finns det ändå ett antal utmaningar när det gäller kryptovalutor och 

bekämpning av penningtvätt.  

 

Både Heiskanen och Jantunen påstår att det är en evighetsfråga hur man åstadkommer 

varaktig reglering. Enligt Heiskanen och Jantunen kommer regleringen definitivt att 

kräva uppdatering över tid. Ett problem med lagstiftning överlag är att den borde vara 

så exakt som möjligt men samtidigt ge spelrum, vilket gör lagstiftandet svårt. 

Dessutom borde lagstiftning vara teknikneutral och eftersom kryptovalutor är så starkt 

förknippade med en viss omgivning, det vill säga blockchain-tekniken, är det svårt att 

skapa en reglering. 

 

På frågan hur man ska försäkra att regleringen hålls aktuell påpekar Heiskanen, 

Jantunen och Kyyrö att samarbete mellan myndigheter och andra aktörer är viktigt. 

Eftersom det tyvärr är ett faktum att tekniken alltid kommer att utvecklas snabbare än 

lagstiftningen, är det viktigt att hålla reda på utvecklingen på marknaden och man 

måste ständigt omvärdera det regulatoriska ramverket. 
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Förutom teknisk utveckling utgör även den internationella aspekten en utmaning. 

Jantunen säger att eftersom aktörerna till största delen finns online, kan vem som helst 

få tag på kryptovalutatjänster. Det blir problematiskt då det inte finns en enhetlig 

internationell lagstiftning som skulle omfatta hela branschen och då det inte är klart 

vem som har befogenheter att ingripa i verksamheten. Lagstiftningen kan skilja mellan 

länder och i vissa fall kan det vara oklart vilket lands lagstiftning som ska följas, varför 

det kan bli problematiskt om ländernas lagstiftning står i konflikt. Jantunen pekar på 

att en grundläggande fråga är om tillhandahållare av kryptovalutatjänster är aktörer på 

finansmarknaden eller om de är aktörer inom en annan bransch. Det här är en fråga 

som inte heller FATF (Financial Action Task Force) har kunnat besvara vilket visar 

hur olika uppfattningar som det finns om kryptovalutor. En del ser kryptovalutor som 

ett betalningsinstrument, medan en del ser dem som en handelsvara. Heiskanen 

framhåller att eftersom kryptovalutor ska övervakas av Finansinspektionen tyder det 

på att kryptovalutor åtminstone i Finland skulle anses vara en finansprodukt. Dock 

saknar kryptovalutor investerarskydd som traditionella finansprodukter har. Enligt 

Heiskanen kan det faktum att kryptovalutor övervakas av Finansinspektionen leda till 

att människor får en felaktig bild av kryptovalutor eftersom regleringen i verkligheten 

inte kommer att förbättra investerar- eller konsumentskyddet. Syftet med regleringen 

är enbart att bekämpa penningtvätt.  

 

Också CUP påstår att teknikens utveckling gör stiftandet av lagar utmanande. 

Dessutom är det svårt att införa tillförlitliga kundkännedomsprocesser i olika 

internettjänster. För att kunna se till att regleringen ska fungera i framtiden anser CUP 

att de lagstiftande organen borde ha aktuell information om hur situationen ser ut på 

marknaden för att fortare kunna få information om akuta problem gällande 

lagstiftningen. Dessutom borde lagstiftaren ha tillräckligt med information och 

kunskap om kryptovalutor.  

 

Eftersom lagstiftningen oftast ligger efter den tekniska utvecklingen, är det möjligt att 

kryptovalutorna utvecklas på ett sätt som leder till att lagstiftningen inte motsvarar 

behoven. Kyyrö påstår att om detta skulle ske, skulle det antagligen vara fråga om en 

helt ny form av kryptovalutor, eller till och med en annan teknik som ersätter de 

nuvarande kryptovalutorna. Kyyrö påpekar att det har funnits tidigare former av 

elektroniska pengar som det fjärde penningtvättsdirektivet tog i beaktande, men som 
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före det fanns i en liknande gråzon som kryptovalutorna är i idag. Enligt Kyyrö är 

alltså en sådan utveckling möjlig, men högst antagligen kommer det vara en helt ny 

teknik som tar över. Däremot påstår Laamanen att det är oundvikligt att 

kryptovalutorna kommer att utvecklas på ett sätt som gör att lagstiftningen inte kan 

anpassas. Kryptovalutorna kommer alltid att anpassa sig till nya situationer snabbare 

än de statliga aktörerna och de stora företagen. Enligt Laamanen är det fråga om en 

katt och råtta lek som de statliga aktörerna och centralbankerna aldrig kommer att 

vinna. Slutligen påstår Laamanen att den traditionella centralbanksvalutan kommer att 

försvinna, och för tillfället är bitcoin det enda alternativet för en ny global valuta.  
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6 Analys 

 

På basis av intervjuresultaten analyserar jag i detta kapitel hur kryptovalutor används 

för penningtvätt. Syftet med analysen är att besvara avhandlingens frågeställning och 

diskutera orsakerna till att kryptovalutorna används för penningtvätt och hur 

penningtvätt med kryptovalutor borde bekämpas.  

6.1 Kryptovalutor som penningtvättinstrument 

I detta avsnitt redogör jag för de största orsakerna till att kryptovalutor används för 

penningtvätt. Eftersom respondenterna betonade avsaknaden av reglering, anonymitet 

och mixer-tjänster som de viktigaste orsakerna, analyseras dessa vidare i detta kapitel 

med koppling till tidigare forskning. 

6.1.1 Egenskaperna skapar incitament 

Enligt Beckers teori är individens val att begå brott ett resultat av ett rationellt val. 

Med andra ord kommer en individ att begå brott då nyttan överstiger kostnaderna och 

det finns ekonomiska incitament för att begå brott (Becker 1968). Enligt Brenig et al. 

(2015) skapar de olika kännetecknande egenskaperna de ekonomiska incitamenten 

som avgör om penningtvätt utförs med kryptovalutor eller med traditionella finansiella 

instrument. 

 

I intervjuerna lyfte majoriteten av respondenterna fram anonymitet som en av de 

största orsakerna till varför kryptovalutor används för penningtvätt i stället för 

fiatpengar. Anonymitet gör det i princip omöjligt att reda ut tillgångarnas ursprung, 

vilket minskar sannolikheten att bli upptäckt. Enligt Beckers teori påverkas den 

förväntade nyttan av att begå brott bland annat av sannolikheten att bli upptäckt. Om 

sannolikheten att bli upptäckt minskar på grund av anonymitet, ökar den förväntade 

nyttan för individen. Anonymitet skapar alltså positiva incitament för penningtvätt 

vilket stämmer överens med resultat från tidigare forskning. Slutsatsen är att 

användning av kryptovalutor som penningtvättsinstrument minskar risken att bli 

upptäckt.  
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Centralen för utredning av penningtvätt (CUP) nämnde att även snabbhet kan vara en 

egenskap som lockar kriminell verksamhet. Brottslingar föredrar effektivitet och till 

skillnad från transaktioner med fiatpengar överförs kryptovalutor oftast i realtid. Också 

enligt Brenig et al. (2015)  är snabbhet en av de faktorerna som skapar positiva 

incitament för att använda kryptolvalutor för penningtvätt. Enligt den komparativa 

analysen som presenterades i kapitel 3.2.2. har snabbhet både en direkt och indirekt 

effekt på penningtvättprocessen. Snabbhet påverkar penningtvättsprocessen indirekt 

bland annat genom att komplicera transaktionsmonitoreringen och göra frysning av 

tillgångar omöjligt. En direkt effekt finns eftersom kryptovalutornas snabbhet gör att 

transaktionerna behandlas fortare, vilket ökar tidseffektiviteten för 

penningtvättsprocessen. (UNODC 2014, Brenig et al. 2015).  

 

Andra faktorer som nämndes i intervjuerna som förklaringar till att kryptovalutor 

används för penningtvätt är det faktum att kryptovalutor är svåra att spåra samt nästan 

omöjliga att konfiskera. Varför kryptovalutor är svåra att spåra beror på de ovan 

nämnda faktorerna, anonymitet och snabbhet, men varför de är omöjliga att konfiskera 

beror på att de är skyddade genom kryptografi. I kapitel 2.1.2. presenterade jag hur 

användningen av kryptovalutor kräver en privat nyckel. Eftersom användning av 

kryptotillgångar kräver den privata nyckeln är konfiskering av dessa tillgångar i 

princip omöjligt. Eftersom kryptotillgångar inte kan konfiskeras i lika mån som 

fiatpengar, kan man anta att också detta skapar positiva ekonomiska incitament att 

använda kryptovalutor i penningtvätt och kriminell verksamhet.  

 

Trots att endast några av de alla egenskaperna togs fram i de olika intervjuerna, kan 

man påstå att egenskaperna är avgörande när det gäller valet av 

penningtvättsinstrumentet. Enligt intervjurespondenterna är anonymitet en betydande 

orsak bakom användningen av kryptovalutor för kriminella syften och penningtvätt, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning. Därtill nämndes även snabbhet som 

en viktig orsak samt det faktum att kryptovalutor är svåra att spåra och konfiskera. Om 

det finns andra egenskaper som har en liknande effekt, så kommer det inte fram i 

intervjuerna. Dessutom skiljer sig egenskaperna mellan olika kryptovalutor. Till 

exempel är bitcoin inte fullständigt anonym, endast pseudonym, medan det finns 
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fullständigt anonyma kryptovalutor som till exempel monero, vilka är utvecklade 

speciellt för kriminella syften.  

6.1.2 Avsaknad av reglering 

Ytterligare en faktor som visade sig vara en stor orsak till att kryptovalutor används 

för penningtvätt är det faktum att kryptovalutorna saknar reglering. Kyyrö, Heiskanen 

och Jantunen samt Centralen för utredning av penningtvätt nämnde alla svag reglering 

som en av de största orsakerna. Eftersom reglering saknas finns inga krav för 

tillhandahållare av kryptovalutatjänster om till exempel kundkännedom eller 

identifiering av deras kunder. Bland annat är kundkännedom en viktig del av AML-

arbetet inom banker, vilket gör det lättare att upptäcka misstänksamma transaktioner. 

Eftersom detta saknas fullständigt på kryptovalutamarknaden, upptäcks 

misstänksamma transaktioner inte lika effektivt. Avsaknad av kundkännedom gör det 

även möjligt för människor att hålla sig anonyma eftersom de inte identifieras av 

tjänstetillhandahållaren.  

6.1.3 Möjlighet till användning av mixer-tjänster 

I kapitel 2.2.3 presenterades penningtvätt med hjälp av kryptovalutor och de tre olika 

faserna som ingår i processen: placering, skiktning och integrering. Oberoende vilken 

metod som används för penningtvätt ingår det alltid en skiktningsfas där meningen är 

att dölja tillgångarnas ursprung. Fiatpengarnas ursprung kan döljas genom att dela upp 

tillgångarna i mindre belopp och sprida ut dem i banksystemet, medan man med 

kryptovalutor i stället kan använda olika mixer-tjänster. Vad en mixer gör är att den 

blandar olagligt erhållna kryptovalutor med lagliga kryptovalutor för att göra det 

svårare att spåra tillgångarnas ursprung (Ciphertrace 2018).   

 

Centret för utredning av penningtvätt nämnde mixers som en faktor som underlättar 

penningtvätt. Eftersom mixers endast kan användas med kryptovalutor, kan detta anses 

vara en egenskap som förknippas enbart med kryptovalutor, och en förklaring till att 

kryptovalutor väljs som penningtvättsinstrument i stället för fiatpengar.  
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6.2 Bekämpning av kryptopenningtvätt 

Alla respondenter är eniga om att reglering av kryptovalutor behövs. Faktum är att så 

länge som kryptovalutorna är oreglerade är det möjligt att utnyttja dem för kriminella 

syften. Som konstaterades också i föregående avsnitt är avsaknad av reglering en av 

de största orsakerna till att kryptovalutor överhuvudtaget kan utnyttjas för kriminella 

syften, men att reglera kryptovalutor är svårare än att reglera traditionella valutor. I 

detta kapitel analyserar jag införandet av den nya regleringen. 

6.2.1 Införande av regleringen 

Den nya lagstiftningen trädde i kraft 1 maj 2019. Genom att införa reglering för 

kryptovalutor kommer tillhandahållare av kryptovalutatjänster vara tvungna att utföra 

kundkännedom samt identifiera sina kunder. Detta kommer att kräva investeringar i 

form av arbetskraft i compliance-funktioner och övervakning, vilket kommer bland 

annat att underlätta utredning av misstänksamma transaktioner. I lagen om 

tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019) stadgas följande:  

 

1. En tillhandahållare ska ha kännedom om sina kunder 

2. Tillhandahållaren ska identifiera kundens verkliga förmånstagare samt de 

personer som handlar för kundens räkning, samt dessutom vid behov 

verifiera deras identitet 

3. En tillhandahållare av virtuella valutor ska ha tillräckliga 

riskhanteringssystem för att bedöma risker som kunderna medför för dess 

verksamhet. (Lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019)) 

 

Dessa är förutsättningar som de finska bankerna har varit tvungna att uppfylla redan 

tidigare, men som nu kommer att även beröra tillhandahållare av kryptovalutatjänster. 

Syftet med dessa regler är att förhindra penningtvätt och genom att tillämpa det 

riskbaserade angreppssättet också på kryptovalutor göra penningtvätt svårare. Den nya 

lagstiftningen kommer dock inte att eliminera problemet fullständigt. Till exempel har 

bankerna redan länge varit under AML-regleringen, men den största delen av 

penningtvätt sker fortfarande genom vanliga banker.  
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Dessutom är införande av den nya regleringen inte fullständigt problemfritt. Eftersom 

regleringen förutsätter en del investeringar av tjänstetillhandahållaren, kan det hända 

att alla nuvarande aktörer inte kan fortsätta sin verksamhet. Heiskanen och Jantunen 

påstod båda att det kommer att vara intressant att se hur tillståndet är i slutet av året 

när regleringen har införts. Kommer det finnas många aktörer på marknaden eller har 

alla slutat sin verksamhet? Laamanen påstod att det kan hända att aktörerna flyttar över 

sin verksamhet till länder där regleringen inte är lika strikt som i Finland.  

6.2.2. Regleringens påverkan 

Syftet med regleringen är förhindra penningtvätt och man antar då att regleringen 

kommer att minska användningen av kryptovalutor för penningtvätt. Jantunen 

berättade att meningen inte är att hindra ny innovation, men det kan ändå hända att 

användning av kryptovalutor kommer att minska allmänt. Enligt Kyyrö kan reglering 

leda till att eftersom kryptovalutorna blir mindre lockande som 

penningtvättsinstrument minskar även kryptovalutornas popularitet överlag.  

Laamanen däremot påstod att kryptovalutornas användning till en början kommer att 

minska men sedan återhämta sig. Även Centralen för utredning av penningtvätt påstod 

att regleringen kan öka användningen av kryptovalutor ifall marknaden för 

kryptovalutor förbättras och eftersom aktörerna på marknaden lyder under AML-

regleringen. Enligt Centralen för utredning av penningtvätt blir tröskeln för att 

investera i kryptovalutor mindre eftersom de har mer tillit på aktörer som lyder under 

AML-regleringen och som är övervakade in Finansinspektionen.  

 

Trots att det är omöjligt att förutspå vad som kommer att hända, är det enligt teorin 

sannolikt att åtminstone användning av kryptovalutor i kriminellt syfte kommer att 

minska. Eftersom syftet med AML-regleringen är att bekämpa penningtvätt och utreda 

misstänksamma fall, kommer regleringen enligt Becker-modellen att minska den 

förväntade nyttan som en individ skulle få för att begå brott. Dessutom kommer AML-

reglering att ha en indirekt effekt på penningtvättsprocessen och det skapar därmed 

negativa incitament att tvätta pengar.  
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7. Sammanfattande slutsatser och diskussion 

 

Att kryptovalutor har saknat reglering har orsakat mycket diskussion kring ämnet 

under de senaste åren. Penningtvätt med kryptovalutor och utnyttjande av 

kryptovalutor i kriminellt syfte har varit ett växande problem. Kryptovalutornas 

egenskaper, till exempel blockchain-tekniken, har gjort det svårt att hitta lämpliga sätt 

att reglera.  

 

Syftet med min avhandling har varit att undersöka varför kryptovalutor används i 

kriminell verksamhet och hur detta lämpligast kan bekämpas. Frågeställningen 

besvarades genom intervjuer med olika aktörer på finansbranschen. Respondenterna 

besvarade frågor gällande problemets omfattning, orsaker till att kryptovalutor 

används för kriminellt syfte, den kommande regleringen samt dess inverkan på 

användningen av kryptovalutor. Även framtidsutsikter och utmaningar med bland 

annat regleringen diskuterades.  

 

Tidigare forskning om penningtvätt har bland annat undersökt hur omfattande 

penningtvätt är och hur det påverkar makroekonomin. Tidigare forskning inom 

kryptovalutor har i sin tur haft fokus på huruvida de specifika egenskaperna utgör ett 

hot och varför användningen av kryptovalutorna borde regleras. Brenig et al. (2015) 

visar att kryptovalutorna har egenskaper som gör att brottslingar föredrar 

kryptovalutor som penningtvättinstrument i stället för fiatpengar. Sådana egenskaper 

är bland annat anonymitet, snabbhet och flexibilitet. Däremot var Dostov och Shust 

(2014) av den åsikten att efterfrågan för anonymitet verkar vara överskattad och är 

därmed inte en rimlig förklaring till varför kryptovalutorna lockar kriminell 

verksamhet. Intervjuresultaten bekräftar det som också Brenig et al. (2015) 

konstaterat. Majoriteten av respondenterna var av den åsikten att anonymitet faktiskt 

är en av de största orsakerna till att kryptovalutorna lockar brottslingar.  

 

En annan viktig orsak till att kryptovalutor utnyttjas för kriminellt syfte var det faktum 

att de saknar reglering. Problemet med de nuvarande AML- och CFT-regleringarna är 

att de inte tar i beaktande kryptovalutor och därför inte kan tillämpas på samma sätt 

som för fiatpengar. Eftersom kryptovalutorna saknar reglering är de lätta att använda 

för bland annat penningtvätt. Majoriteten av respondenterna var av den åsikten att 
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största orsaken till att kryptovalutor är så problematiska är det faktum att de saknar 

reglering.  

 

Mina centrala slutsatser är att de specifika egenskaperna, speciellt anonymitet, samt 

det faktum att kryptovalutorna saknar reglering, är avgörande för varför kryptovalutor 

används för kriminellt syfte. Utformning av lagstiftning och reglering är dock 

utmanande, bland annat eftersom lagstiftningen ska vara teknik-neutralt, vilket är svårt 

att uppnå eftersom kryptovalutorna är så starkt kopplade till blockhain-tekniken.   

 

Trots det trädde den nya lagstiftningen i kraft 1 maj 2019. Detta innebär att AML-

regleringen även kommer att gälla för tillhandahållare av kryptovalutatjänster, vilket 

förutsätter bland annat investeringar i form av arbetskraft för compliance- och 

övervakningsfunktioner för att kunna utföra kundkännedom och identifiering av 

kunden på ett sätt som lagstiftningen förutsätter.  

 

Det är ännu för tidigt att säga vilken effekt den nya lagstiftningen kommer att ha på 

kryptovalutor. Kommer användningen av kryptovalutor att minska? Kommer 

penningtvätt med hjälp av kryptovalutor att minska? Därför är mitt förslag på fortsatt 

forskning att undersöka den nya lagstiftningens effekter. Det kommer att vara 

intressant att se om den nya lagstiftningen till exempel kommer att påverka bankernas 

sätt att hantera kunder som har betalningsrörelse i form av kryptovalutor och om 

regleringen kommer att minska risken som förknippas med kryptovalutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pauliina Nummi 

 65 

Källförteckning 

 

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2016). Handbok i kvalitativa metoder. Liber Ab. 

Stockholm. 

 

Antonopoulos, A. M. (2014). Mastering Bitcoin: unlocking digital cryptocurrencies. 

"O'Reilly Media, Inc.". 

 

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur. Lund. 

 

Becker, G. (1968). Crime and Punishment. An Economic Approach. Journal of 

Political Economy 76 (2).  

 

Brenig, C., Accorsi, R., & Müller, G. (2015). Economic Analysis of Cryptocurrency 

Backed Money Laundering. In ECIS. 

 

Brinkmann, S. (2013). Qualitative Interviewing. Oxford University Press. 

 

Brown, S. D. (2016). Cryptocurrency and criminality: The Bitcoin opportunity. The 

Police Journal. 89(4) 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2007). Business Research Methods. Oxford University Press. 

 

Camdessus, M. (1998). Money Laundering: the Importance of International 

Countermeasures. https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp02109. 

Hämtad: 8.11.2018 

 

Chainanalysis (2019). Crypto Crime Repport: Decoding Hacks, Darknet Markets, and 

Scams. https://blog.chainalysis.com/2019-cryptocrime-review. Hämtad 17.5.2019 

 

Ciphertrace (2018). Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report 2018 Q2. 

https://info.ciphertrace.com/crypto-aml-report-q218. Hämtad: 1.2.2019 



Pauliina Nummi 

 66 

Coinmarketcap (2019). Bitcoin. https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/. 

Hämtad 16.5.2019 

 

Daymon, C., & Holloway, I. (2011). Qualitative Research Methods I Public Relations 

and Marketing Communications. London; New York. Routledge.  

 

Denscombe, N. (2000). Forskningshandboken. Studentlitteratur, Lund. 

 

De Wit, J. (2007). A risk-based approach to AML: A controversy between financial 

institutions and regulators. Journal of Financial Regulations and Compliance. 15 (2) 

 

Dierksmeier, C., & Seele, P. (2018). Cryptocurrencies and Business Ethics. Journal of 

Business Ethics. 152 (1) 

 

Diffie, W., & Hellman, M. (1976). New Directions in Cryptography. Invited paper. 

Stanford University.  

 

Dostov, V., & Shust, P. (2014). Cryptocurrencies: an unconventional challenge to the 

AML/CFT regulators? Journal of Financial Crime. 21 (3)  

 

EU-direktiv (2018).  

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0843&fro

m=EN. Hämtad: 8.11.2018 

 

Europol (2018). Internet Organised Crime Threat Assesment (IOCTA) 2018.  

 

Ferwerda, J. (2012). The Multidisciplinary Economics of Money Laundering. Utrecht 

University Repository. 

 

Financial Action Task Force. What is money laundering? http://www.fatf-

gafi.org/faq/moneylaundering/ Hämtad: 6.11.2018 

 

 



Pauliina Nummi 

 67 

Financial times (2018). Cryptocurrency Wild West is crying out for a principled 

sheriff. https://www.ft.com/content/dd0a32a0-c004-11e8-8d55-54197280d3f7.  

Hämtad 2.2.2019 

 

Finansinspektionen. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Valvonta/Rahanpesun_estaminen/Pages/Default.as

px. Hämtad: 12.11.2018 

 

Finansinspektionen (2018). Virtuaalivaluuttoja koskevan lainsäädännön esittely. 

https://www.slideshare.net/Finanssivalvonta. Hämtad 1.2.2019. 

 

Finansministeriet (2018). Lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt skärps. 

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rahanpesun-torjunnan-lainsaadantoa-

tiukennetaan?_101_INSTANCE_AOvUVthvfE4u_languageId=sv_SE. Hämtad: 

25.3.2019  

 

Hanuliak, I. (2002). On the Analysis and Modelling of Computer Communication 

Systems. Kybernetes. 31 (5) 

 

Harwik, C. (2016). Cryptocurrency and the Problem of Intermediation. The 

Independent Review. 20 (4) 

 

Hendriyetty, N., & Grewal, B.S. (2017). Macroeconomics of money laundering: 

effects and measurements. Journal of Financial Crime. 24 (1) 

 

Hileman, G., & Rausch, M. (2017). Global Blockchain Benchmarking Study. 

Cambridge Centre for Alternative Finance, University of Cambridge.  

 

Hirsijärvi, S. & Hurme, H. (2001). Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino 2000 

 

Holstein, J., & Gubrium, J. (1995). Qualitative Research Methods: The active 

interview. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. 

 



Pauliina Nummi 

 68 

Kappos, G., Yousaf, H., Maller, M., & Meiklejohn, S. (2018). An empirical analysis 

of anonymity in zcash. In 27th {USENIX} Security Symposium.  

 

Kauppalehti (2018). Pankit hakevat hyötyä lohkoketjuista. 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/pankit-hakevat-hyotya-lohkoketjuista-tassa-on-

niin-paljon-mahdollisuuksia-ettei-kannata-jattaa-valiin/59f8fe6d-37d3-3e2d-9e86-

9df44005e940. Hämtad 1.2.2019 

 

Keene, S. (2011). Emerging threats: financial crime in the virtual world. Journal of 

Money Laundering Control. 15 (1) 

 

Loayza, N., Villa, E., & Misas, M. (2017). Illicit activity and money laundering from 

an economic growth perspective: A model and an application to Colombia. Journal of 

Economic Behavior & Organization. 

Luther, W. (2016). Bitcoin and the future of digital payments. The Independent 

Review. 20 (3) 

Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. Family practice, 13(6) 

Merlonghi, G. (2010). Fighting financial crime in the age of electronic money: 

opportunities and limitations. Journal of Money Laundering Control. 13 (3) 

 

Morse, J. M. (2012). The implications of interview type and structure in mixed-

method designs. Gubrium, JF. 

Möser, M., Böhme, R., & Breuker, D. (2013). An inquiry into money laundering tools 

in the Bitcoin ecosystem. In 2013 eCrime Researchers Summit. IEEE.  

Möser, M., Soska, K., Heilman, E., Lee, K., Heffan, H., Srivastava, S., ... & Christin, 

N. (2018). An empirical analysis of traceability in the monero 

blockchain. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, 2018(3) 

Nakamoto, S. (2008). A peer-to-peer electronic cash system. http://Bitcoin.- 

org/Bitcoin.pdf. Hämtad 22.1.2019 



Pauliina Nummi 

 69 

Nylén, U. (2005).  Att presentera kvalitativa data. Malmö: Liber Ekonomi. 

Pirjan, A., Petrosanu, D., Huth, M., & Negoita, M. (2015). Research issues regarding 

the Bitcoin and Alternative coins digital currencies. Journal of Information Systems 

and Operations Management.  

Quirk P.J. (1997). Macroeconomic implications of money laundering. Trends in 

organized crime. 2 (3) 

Rantala, J. (2018). Lohkoketjuteknologian yhteiskunta. Osa I: Bitcoinista 

Ethereumiin. 

Ruusuvuori, J., & Tiittula, L. (2005). Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 

Osuuskunta Vastapaino.  

Saldana, J. (2011). Fundamentals of qualitative research. OUP USA.  

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research methods for business 

students. Pearson Education Limited.  

Statista.com. https://www.statista.com/statistics/655511/leading-virtual-currencies-

globally-by-purchase-volume/. Hämtad 25.5.2019 

Stowe, R. (2014) Bitcoin exits Mt. Gox and Heads to Wall Street. Institutional 

Investor. Euromoney Institutional Investor PLC, New York. 

Teichmann, F. (2017). Twelve methods of money laundering. Journal of Money 

Laundering Control. 20 (2) 

The Economist (2018). Crypto Money Laundering: will crypto help the money-

launderers of the future? https://www.economist.com/finance-and-

economics/2018/04/26/crypto-money-laundering. Hämtad: 8.11.2018 

 

Tschorsch, F., & Scheuermann, B. (2016). Bitcoin and beyond: A technical survey on 

decentralized digital currencies. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 18(3), 

2084-2123. 

 



Pauliina Nummi 

 70 

Tuomi, J., & Saarijärvi, A. (2003). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

Jyväskylä, Gummerus.  

 

Unger, B., & Busuioc, E. M. (2007). The scale and impacts of money laundering. 

Edward Elgar Publishing. 

 

Unger, B., Siegel, M., Ferwerda, J., de Kruijf, W., Busuioic, M., Wokke, K., & 

Rawlings, G. (2006). The amounts and the effects of money laundering. Report for the 

Ministry of Finance. Utrecht School of Economics. 

 

UNODC, 2014. Basic Manual on the Detection and Investigation of the Laundering of 

Crime Proceeds Using Virtual Currencies. United Nations Office on Drugs and Crime.  

https://www.imolin.org/pdf/imolin/FULL10-UNODCVirtualCurrencies_final.pdf. 

Hämtad 16.4.2019 

 

Vandezande, N. (2017). Virtual currencies under EU anti-money laundering law. 

Computer Law & Security Review.  

 

van Velthoven, B. & van Wijck, P. (20169. Becker’s theory on crime and punishment, 

a useful guide for law enforcement policy in the Netherlands? Recht der werkelijkheid.  

 

Walker, J. (1999). How big is global money laundering? Journal of Money Laundering 

Control, 3(1) 

 

Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S., & Smolander, K. (2016). Where is Current 

Research on Blockchain Technology? – A Systematic Review. PLoS ONE. 11 (10) 

 

  



Pauliina Nummi 

 71 

 

Figur 1: Statista.com https://www.statista.com/statistics/247280/number-of-bitcoins-

in-circulation/. Hämtad: 8.5.2019 

 

Figur 2: Coindesk. com https://www.coindesk.com/deflation-and-bitcoins hämtad 

2.2.2019 

 

Figur 3: Statista. com https://www.statista.com/statistics/655511/leading-virtual-

currencies-globally-by-purchase-volume/. Hämtad 8.5.2019 

 

Figur 4: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts hämtad 4.2.2019 

 

Figur 5: Möser, M., Soska, K., Heilman, E., Lee, K., Heffan, H., Srivastava, S., ... & 

Christin, N. (2018). An empirical analysis of traceability in the monero 

blockchain. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, 2018(3) 

 

Figur 6 och 7: Brenig, C., Accorsi R.,  Müller, G., 2015. Economic Analysis of 

Cryptocurrency Backed Money Laundering. Association  for Information Systems. 

 

Figur 8: Brenig, C., Accorsi R.,  Müller, G., 2015. Economic Analysis of 

Cryptocurrency Backed Money Laundering. Association  for Information Systems. 

 

Tabell 1: Brenig, C., Accorsi R.,  Müller, G., 2015. Economic Analysis of 

Cryptocurrency Backed Money Laundering. Association  for Information Systems. 

  



Pauliina Nummi 

 72 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågorna 

 

Tema 1: Hur stort problem och trender 

1. När vi pratar om bekämpning av penningtvätt, hur stort problem är 

kryptovalutorna egentligen? 

2. Anser du att användning av kryptovalutor som penningtvättsinstrument har 

ökat under de senaste åren?  

Tema 2: Varför är kryptovalutor problematiska 

3. Varför är kryptovalutorna problematiska när det gäller bekämpning av 

penningtvätt? Finns det några specifika egenskaper som gör dem 

problematiska? 

Tema 3: Lagstiftningen (utmaningar) 

4. Hurdana utmaningar utgör kryptovalutorna för lagstiftningen? 

5. Hur tror du att den nya lagstiftningen kommer att påverka användningen av 

kryptovalutor? 

6. Hur ser man till att lagstiftningen hålls uppdaterat? (Är det möjligt att 

kryptovalutorna utvecklas på ett sätt som gör att regleringen inte mer kan 

tillämpas på kryptovalutor?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


