
 

 
 
 

Omvärldsbevakning mars - maj 2020 

 
Penningtvätt  
Media 
 
Svenska ”Systembolaget för  
knark” drog in miljoner 
Den omfattande utredningen mot 
administratören av den illegala näthandels-
sidan för narkotika, Flugsvamp 2.0, har nu 
lett till rättegång. Expressen skildrar hur 
mannen har drivit sin verksamhet och hur 
pengarna från företagandet har tvättats och 
omsatts. Bland annat genom omfattande 
växling av Bitcoin, lyxkonsumtion och 
kontantsmuggling.  
 
Kommentar: Den misstänkte anges ha 
växlat in ca 5 mkr i Bitcoin till sitt svenska 
bankkonto samt ha tagit ut en okänd summa 
kontanter i utländska banker i Panama, 
Bulgarien och Hongkong. Att den misstänkte 
har vidtagit omständliga åtgärder 
(omvandling till kontanter i utlandet) visar 
att det fortfarande inte är helt okomplicerat 
att hantera stora brottsvinster i form av 
kryptovalutor. 
 
Svenska ”Systembolaget för knark” drog in 
miljoner, Expressen, 2020-04-19 
 

 
83-åring lurades på kvarts miljon 
En 83-årig man lurades via ett telefonsamtal 
av en påstådd bankman att någon försökte 
göra ett uttag från hans konto. Bankmannen 
erbjöd hjälp att stoppa uttaget. Mannen fick 
sedan veta att 250 000 kr stulits från hans 
konto. Pengarna tvättades bland annat 
genom att belopp på 15 000 kr swishades till 
personer som uppmanades att ta ut 
pengarna i kontanter. 

 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: Penningmålvakter där personer 
medvetet eller omedvetet upplåter sitt konto 
för kriminella transaktioner är ett modus som 
återkommer vid bedrägerier. ”Målvakterna” är 
ofta unga och instrueras att skicka vidare 
pengarna eller ta ut dem i kontanter. 
 
83-åring lurades på kvarts miljon 
SVT Nyheter, 2020-04-18 
 
Finanspolisen informerar: Swish 
Finanspolisen, 2018 
 
Fastighetsmäklare i riskzonen för 
penningtvätt 
Tre fjärdedelar av alla penningtvätts-
rapporter kommer enligt Finanspolisen från 
finansbranschen, främst banker men även 
andra finansbolag. Det handlar då om 
verksamheter vars tillstånd ligger inom 
ramen för penningtvättslagen lag (2017:630) 
om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Men även en 
mängd andra verksamheter omfattas av 
lagen, exempelvis fastighetsmäklare. 
Branschen pekas internationellt ut som 
särskilt utsatt för penningtvätt, det visar 
bland annat rapporter från FAFT, Financial 
Action Task Force. Fastighetsmäklar-
inspektionen, menar att det även gäller för 
Sverige. 
 
Fastighetsmäklare-i-riskzonen-penningtvatt 
Realtid, 2020-04-16 
 
Vägledning till fastighetsmäklare avseende 
penningtvätt, Samordningsfunktionen, 2019 
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Finansinspektionen och Polisen 
ökar samarbetet för att bekämpa 
penningtvätt 
Penningtvätt är ett allvarligt samhälls-
problem som underlättar för och finansierar 
organiserad brottslighet. För att öka båda 
myndigheters förmåga att bekämpa 
penningtvätt inleder Finansinspektionen och 
Polismyndigheten ett nytt operativt 
samarbete.  
 
Finansinspektionen-och-polisen-okar-
samarbetet-for-att-bekampa-penningtvatt 
Polisen, 2020-04-15  
 

Latvia Uncovers Money 
Laundering Scheme  
Myndigheter i Lettland har startat en 
utredning mot personer som misstänkts ha 
tvättat mer än EUR 7 miljoner genom bolag 
inkorporerade i Lettland, Vitryssland, 
Ryssland och Österrike. Företagen handlade 
med biopolymergranulat och hade prissatt 
detta över sitt faktiska marknadsvärde i syfte 
att tvätta illegala tillgångar. 

 
Kommentar: Handelsbaserad penningtvätt 
kan vara väl dold inom ramen för legitima 
handelstransaktioner och involverar ofta 
företag i olika länder. Det gör den svår för 
myndigheter att identifiera och utreda. Stora 
summor kan tvättas vita, vilket gör detta 
modus attraktivt för kriminella. 
 
Latvia-uncovers-money-laundering-scheme 
OCCRP, 2020-04-14 

 

Action against large-scale 
investment fraud in several 
countries 
Myndigheterna har genomfört operationer 
mot två organiserade kriminella grupper som 
misstänks för storskaliga investerings-
bedrägerier. Kriminella lockade tusentals 
personer att investera i icke-existerande 
finansiella produkter. Mäklare verksamma på 

callcenters lockade via annonser och 
massutskick investerare att registrera sig på 
olicensierade handelsplattformar där falska 
positiva resultat presenterades. Investerarnas 
pengar försvann in i en komplex penning-
tvättskedja uppsatt över hela Europa. Från 
företagen i kedjans slut kunde de kriminella 
slutligen plocka ut brottsvinsterna. 

Kommentar: Investeringsbedrägerier kan 
generera stora brottsvinster. Kriminella 
grupper skapar både komplexa brottsupplägg 
och avancerade nätverk av företag och konton 
i olika länder för att tvätta brottsvinsterna. 

 
Action against large-scale investment fraud 
in several countries, Eurojurist, 2020-04-07 
 

 
Åtal väcks för grova ekobrott 
kopplade till svartarbete  
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har 
väckt åtal i ärende kopplat till svart 
arbetskraft i byggbranschen där skatte-
undandragandet uppskattas till tiotals 
miljoner kronor. Brottsmisstankarna rör 
bland annat grova skattebrott, bokförings-
brott och penningtvättsbrott. Kontanter har 
använts för att avlöna den svarta arbets-
kraften och under 2018 och 2019 togs 30 
miljoner i kontanter ut från växlingskontor i 
Stockholm. I brottsupplägget har man 
använt sig av ett flertal fakturaskrivande 
bolag där man upprättat osanna fakturor för 
arbete som inte har genomförts. 
 
Kommentar: Användning av faktura-
skrivande bolag och falska fakturor är ett 
modus som förekommer i härvor avseende 
svart arbetskraft. Framförallt i branscher som 
bygg, städ och transport som ofta är 
involverade i stora entreprenader med 
leverantörer i flera led. 
 
Åtal väcks för grova ekobrott 
Ekobrottsmyndigheten, 2020-03-18 
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Rapporter, nyhetsbrev, 
vägledningar och beslut 
 
Penningtvätt och finansiering av 
terrorism - Handlingsplan  
EU-kommissionen presenterade den 7 maj 
en ny handlingsplan mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Kommissionen 
uppmuntrar medborgare och organisationer 
att bidra med synpunkter på handlings-
planen. Här ges alltså en möjlighet för 
samordningsfunktionens medlemmar och 
verksamhetsutövare att påverka.  
 
Plan-on-anti-money-laundering 
EU-kommissionen, 2020-05-07 
 

Finanspolisen informerar  
Effekterna av Covid-19 har en markant 
inverkan på stora delar av vårt samhälle. 
Finanspolisen vill genom detta utskick 
uppmärksamma verksamhetsutövare på 
några möjliga effekter knutna till 
penningtvätt och dess förbrott samt 
finansiering av terrorism. 
 
Finanspolisen informerar-Covid-19.pdf 
Finanspolisen, maj 2020 

 
Vägledning för utredning av 
kryptovalutor i penningtvätt 
Skatteverket har tagit fram en vägledning 
riktat till den som kan stöta på kryptovalutor 
vid utredningar av penningtvätt. Krypto-
valutornas pseudo-anonymitet gör att de kan 
missbrukas för brottsliga ändamål.  
Vägledningen beskriver hur kryptovalutan 
kommer i kontakt med det finansiella 
systemet och belyser även ett antal risk-
indikatorer.  Det är viktigt att påpeka att det 
finns flera olika användare av kryptovalutor 
och att all användning inte är brottslig. 
 
Penningtvatt-och-kryptovalutor-en 
vägledning till misstänkta transaktioner 
Skatteverket, 2020-05-02 

Follow the Identity 

Skatteverket arbetar sedan flera år aktivt 

tillsammans med andra myndigheter och 

nationer i arbetet mot identitetsrelaterad 

brottslighet. En persons identitet är en 

nyckel för att personen ska kunna ta del av 

samhället och förmåner som till exempel 

sjukvård, skola och olika typer av 

välfärdsbidrag. Utbildningen Follow the 

Identity består av fyra filmer som ska öka 

medvetenhet kring värdet av en identitet, 

vilken påverkan oriktiga identiteter har på 

samhället och hur vi tillsammans kan 

förebygga och identifiera användandet av 

oriktiga identiteter. 

 

Fyra filmer om identitetsrelaterade brott 

Skatteverket, maj 2020 

 
Penningtvättspraxis 2016-2020 
Ekobrottsmyndigheten har gjort en 

omfattande analys av ett femtiotal domar 

rörande brott mot lagen (2014:307) om straff 

för penningtvättsbrott. Rapporten ska bidra 

till en effektivare och mer enhetlig 

handläggning av penningtvättsärenden på 

Ekobrottsmyndigheten. Återkommande 

hantering av stora mängder kontanter 

bedöms i hög utsträckning av domstolarna 

som klandervärt risktagande, vilket kan 

bestraffas som näringspenningtvätt. Oavsett 

om pengarna är brottsliga eller helt lagliga. 

Det är en av slutsatserna i rapporten. 

 

Penningtvättspraxis – en genomgång av 

penningtvättsdomar 2016-2020 

Ekobrottsmyndigheten, 2020-05-05 

 

Finanspolisens årsrapport 2019 
Under 2019 var penningtvätt och finansiering 
av terrorism ett återkommande tema, såväl 
medialt, i internationella brottsbekämpande 
samarbeten som bland privata verksamhets-
utövare. Diskussionerna handlade om 
penningtvättsskandaler och efterföljande 
behov av stärkta åtgärder mot både 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation
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http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Penningtv%c3%a4ttspraxis%20-%20en%20genomg%c3%a5ng%20av%20penningtv%c3%a4ttsdomar%202016-2020%20%20ARF%202020-1.pdf


 

 

 

penningtvätt och terrorfinansiering. 
Finanspolisen utgör ett nav i denna 
bekämpning och strävar därför efter att hela 
tiden ligga i framkant. Detta och mer finns 
att läsa i Finanspolisens årsrapport för 2019. 
 
Finanspolisens årsrapport 2019 

 
30 år av penningtvättsbekämpning 
i Sverige och internationellt – 
fungerar systemet som det var 
tänkt? 
Markus Forsman* redogör i en artikel för 

penningtvättsbekämpningens historia och 

hur man kommer överens internationellt. 

Vidare beskrivs i artikeln hur systemet för 

bekämpning av penningtvätt och 

finansiering av terrorism fungerar i Sverige 

samt hur effektiviteten i Sveriges system 

bedömts internationellt.  

 

*Marcus Forsman är kansliråd på Finans-

departementets bankenhet och sedan 2016, 

ledare för Sveriges delegation till FATF, 

Financial Action Task Force. 

 

30 år av penningtvättsbekämpning i Sverige 

och internationellt 

 

 

Covid-19-relaterade risker för 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism  
FATF har tagit fram en rapport om Covid-19 

relaterade risker. När världen fokuserar på 

att svara på Covid-19-pandemin kan 

samhällets förmåga att genomföra åtgärder 

mot penningtvätt och bekämpa finansiering 

av terrororism påverkas menligt. Det kan 

bidra till att nya risker och sårbarheter i 

systemet skapas.  

 

Covid-19-relaterade risker för PT och FT 

FATF, 2020-05-04 
 

Beyond the pandemic – How the 
pandemic Covid-19 will shape the 
serious and organized crime 
landscape in Europe 
Europol har analyserat förändringar i hur 
den organiserade brottsligheten anpassat 
och förändrat sig i och med Covid-19. I en  
rapport visar Europol vilka nuvarande och 
kommande varningstecken polismyndig-
heter bör uppmärksamma. Bland annat 
omnämns att kriminella kan behöva skifta 
sina penningtvättsupplägg till andra 
branscher än de traditionella kontant-
intensiva branscherna. 
 
Beyond-pandemic 
Europol, 2020-04-30  

 
National Strategic Assessment of 
Serious and Organised Crime 2020 
National Crime Agency har nyligen släppt en 
rapport om allvarlig och organiserad 
brottslighet i Storbritannien. Rapporten 
belyser ämnen som människohandel, 
narkotikabrottslighet och illegal vapen-
handel. Kriminella aktörer utnyttjar i större 
utsträckning den snabba utvecklingen av 
teknologiska lösningar i olika brottsupplägg. 
 
Nationalcrimeagency.gov.uk/news/nsa2020 
National Crime Agency, 2020-04-06 
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Domar  
 

Grovt givande av muta, grov 
trolöshet mot huvudman, grovt 
bedrägeri, grovt penningtvätts-
brott m.m. (Falcon Funds-målet)  
 
I målet har åklagaren väckt åtal mot fyra 
personer. Genom ett avancerat 
företagsupplägg har de tilltalade olovligen 
tillskansat sig minst 230 mkr från 
pensionssparare i det svenska pensions-
systemet. De tilltalade har olika bakgrund 
och har med hjälp av sina sakkunskaper 
genomfört upplägget som innehåller 
komplexa företagsstrukturer i olika länder 
(USA, Malta, Isle of Man och Sverige) som 
kontrollerats både direkt och indirekt.  

 

Stockholms tingsrätt, 2020-04-17 

Mål B 9735-17 

Domen är nu överklagad i Hovrätten. 

 

 

Grovt penningtvättsbrott   
En okänd gärningsperson har vilselett 

målsägaren att signera skapandet av ett nytt 

Bank-ID kopplat till hans bankkonto. Med 

hjälp av sitt nya Bank-ID har denne fört över 

250 000 kr till den tilltalades konto. Den 

tilltalade har därefter använt sin frus 

bankkonto och på detta tagit emot 250 000 

kr och därefter omsatt pengarna genom att 

ta ut 14 900 kr i en uttagsautomat med hjälp 

av sin frus bankkort och kod. Den tilltalade 

har sedan fört över resterande belopp till 

konton tillhörande andra personer med hjälp 

av sin frus Bank-ID. 

 

Hovrätten, Västra Sverige, 2020-03-31 

Mål B 1254-20 

 
 
 
 

 
Tillstånd till prövning i hovrätt av 
mål om näringspenningtvätt, ringa 
brott 
Efter fällande dom i tingsrätten i mål 

gällande ringa näringspenningtvätt 

överklagades målet till hovrätten. Hovrätten 

meddelade inte prövningstillstånd. Saken 

överklagades till HD som genom sitt beslut 

ger prövningstillstånd i HovR med motivet 

att det saknas vägledande praxis i fråga om 

tillämpningen av 7 § lagen (2014:307) om 

straff för penningtvättsbrott och att det 

därför är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att målet prövas av högre 

rätt. 

 

Högsta domstolen, 2020-04-16 

Mål: HD Ö 1450-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Finansiering av 
terrorism  
Media                                                    
 
How Europe’s terrorists take 
advantage of the pandemic  
Terrorister använder den globala pandemin 
för att förena sina följare, locka nya 
sympatisörer och för att främja sina mål. 
Pandemin kan tjäna som inspiration för 
deras långsiktiga strategier, till exempel 
försök att begå biologiska attacker. 
Terrorister har också hittat inspiration när 
det gäller deras val av mål, särskilt kritisk 
hälsoinfrastruktur.  
 
Kommentar: Det är ännu oklart huruvida 
terrorister eller andra extremistiska grupper 
kan komma att utnyttja pandemin eller dess 
efterverkningar. Samhället har visat sig vara 
väldigt sårbart vilket kan leda till att 
människor världen över hamnar i utsatta 
situationer som kan göra dem mer mottagliga 
för exempelvis rekrytering till extremistiska 
grupper. 
 
https://euobserver.com/opinion/148173 
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Samordningsfunktionen är ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring och leds av 
Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för 
penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Samordningsfunktionen består av 17 
medlemmar. 

Representanter i samordningsfunktionen: 

Bolagsverket 
Brottsförebyggande rådet 
Ekobrottsmyndigheten 
Fastighetsmäklarinspektionen 
Finansinspektionen 
Kronofogdemyndigheten 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Polismyndigheten 
Revisorsinspektionen 
Spelinspektionen 
Skatteverket 
Sveriges advokatsamfund 
Säkerhetspolisen 
Tullverket 

Åklagarmyndigheten 

Läs mer på Polisens hemsida: Polisen.se/penningtvatt 
 
Till samordningsfunktionen finns ett kansli, som också är en egen grupp inom den Nationella 
operativa avdelningen på Polismyndigheten. Kansliet ansvarar för att driva arbetet i 
samordningsfunktionen. Denna omvärldsbevakning är framtagen inom ramen för kansliets arbete 
och syftar till att bidra till informationsutbyte och kunskapsöverföring.  
 
För mer information:  
Samordningsfunktionens kansli 
E-post: Samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se

 

https://polisen.se/penningtvatt
mailto:Samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se

