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Penningtvätt och finansiering av terrorism                                                                                                                         

 
Penningtvätt  
Mediabevakning                                                    
 
Flera personer åtalas för grovt 
narkotikabrott och penningtvätt  
Nio personer åtalade i Göteborgs tingsrätt 
för grovt narkotikabrott, tre av dessa åtalas 
även för grovt penningtvättsbrott. Tre 
huvudmän misstänks ha organiserat 
narkotikatransporter från Malmö med bil 
och tåg genom Sverige, men fallet beskrivs 
ha en gränsöverskridande natur. Polisen har 
totalt beslagtagit 5,5 kilo narkotika från de 
åtalade personerna.  
 
Fler personer åtalade för penningtvätt  
Polisen, 2020-02-26 
 
Misstänkt penningtvätt vid 
spelarförflyttningar i Spanien 
Flera fotbollsagenter har gripits i Spanien, 
bland annat för penningtvätt och skattebrott 
då de organiserat fiktiva spelarköp genom en 
cypriotisk fotbollsklubb. De fiktiva spelar-
förflyttningarna möjliggjorde stora penning-
transaktioner. Pengarna investerades bland 
annat i fastigheter och yachts genom 
företagskonstruktioner via ett maltesiskt 
skatterådgivningsföretag. Agenterna är en 
del av ett större kriminellt nätverk som 
hanterar klubbar i flera länder. 

 
Corrupted football officials 
Europol, 2020-02-25 

 
 
Fler länder på FATF:s lista över 
högriskländer 
Under Financial Action Task Force (FATF) 
plenarmöte i februari utvärderades Sydkorea 
och Förenade arabemiraten. Där fattades 
också beslut om ändringar av FATFs s.k. 
högriskländer. Iran lades tillbaka på svarta 
listan. Följande länder har lagts till på listan 
över länder som övervakas särskilt (den så 
kallade gråa listan): Albania, Barbados, 
Jamaica, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, 
Uganda.  Ett land har tagits bort från samma 
lista: Trinidad och Tobago. På mötet 
färdigställdes en vägledning om digital ID 
som nu är publicerad. 
 
Kansliets kommentar: Samtliga myndigheter 
som arbetar mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism har möjlighet att få 
tillgång till FATF:s system FACT, där även 
andra rapporter finns tillgängliga (fact.fatf-
gafi.org). Arbetet i FATF påverkas av 
restriktioner kopplat till det nya 
Coronaviruset och flera aktiviteter skjuts 
framåt i tiden. Det finns ännu ingen 
information gällande nästa plenar som är 
planerad till juni 2020. 
 
Outcome FATF plenary February 2020  
FATF, 2020-02-21 

 
 
 
 
 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/februari/flera-personer-atalas-for-grovt-narkotikabrott-och-penningtvatt/
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/corrupted-football-officials-cornered-in-spain
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-february-2020.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-february-2020.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-february-2020.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-february-2020.html


 

 

 

 
EU vidtar åtgärder mot frihamnar i 
kampen mot penningtvätt 
EU har vidtagit åtgärder mot frihamnar och 
frizoner efter att ha identifierat att dess 
särskilda tullstatus har bidragit till 
penningtvätt, terrorfinansiering och 
organiserad brottslighet. Myndigheter i 
medlemsländerna har sedan början på 
januari varit skyldiga att vidta extra åtgärder 
för att identifiera och rapportera misstänkta 
aktiviteter i frihamnar eller frizoner. 
 
EU clamps down on free ports  
The Guardian, 2020-02-10 
 

 
Unga bedragarna levde lyxliv på 
offrens pengar 
I slutet av januari dömdes fyra unga män för 
telefonbedrägerier och penningtvätts-brott.  
En av dem, en 22-årig man, dömdes till tre 
års fängelse för 26 grova bedrägerier. De 
andra tre döms för penningtvättsbrott och 
ett fall av bedrägeri och får villkorliga domar. 
Offren har blivit kontaktade av en person 
som uppgett sig för att vara bankman och 
blivit lurade till att lämna ut sina koder till 
bankdosan. Så gott som samtliga offer är 
över 70 år gamla. Bedrägerierna inleddes 
2018 och har lett till 132 fullbordade brott på 
totalt SEK 11 miljoner och 236 anmälningar. 
 
Unga bedragare levde lyxliv 
Expressen, 2020-02-02 
 
 

The Chainalysis 2020 Crypto Crime 
Report 
Brottsliga aktiviteter kopplade till 
kryptovalutor under 2019. En analys 
genomförd av Chainanalysis. 
 
Brottslighet kopplade till kryptovalutor  
Chainanalysis, 2020-01-29 
 
 
 

 
Kasinomålet 108 personer dömda  
Sveriges största och dyraste rättegång är nu 
avhandlad i Tingsrätten i Uppsala. Av de 119 
åtalade dömdes 108 varav huvudmannen fick  
8 års fängelse. De stod åtalade för bland 
annat grova penningtvättsbrott och grova 
bedrägerier. Målet handlar om många fall 
där personer låtit sig bli ID-kapade, därefter 
har lån tagits i deras namn som har tvättats 
av målvakter på kasinon i Sydeuropa.  
 
Kasinomålet 108 personer dömda 
SVT Nyheter 2020-01-24 
 

 
Momsbedrägerier och penningtvätt   
Under förra veckan utförde Eurojust en 
koordinerad aktion i 9 europeiska länder 
mot en grupp individer misstänkta för bland 
annat storskaligt momsbedrägeri, 
penningtvätt och dokumentförfalskning. De 
misstänkta har genom en momskarusell, 
bestående av skuggföretag, handlat med 
lyxbilar och genom förfarandet har den 
franska skattemyndigheten gått miste om 
EUR 12 miljoner i skatteintäkter. 
 
Momsbedrägerier och penningtvätt 
Eurojust, 2020-01-14 
 

 
Videospel enkla kanaler för 
penningtvättare 
RUSI har nyligen släppt en rapport som 
behandlar penningtvätt genom onlinespel. I 
rapporten framkommer att kriminella 
aktörer investerar kriminella pengar i de 
’valutor’ och artefakter som finns i spelen. 
Det innebär att spelare kan flytta pengar 
mellan varandra och över landsgränser. Vissa 
spel erbjuder även möjlighet att handla med 
valutor och artefakter för reglerad valuta.  
 
Videogames easy channels for ML  
RUSI, 2020-01-02 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/10/eu-clamps-down-free-ports-zones-crime-terror-links
https://www.expressen.se/kvallsposten/krim/ligans-lyxliv-i-tomelilla-tog-slut-pa-svagertorp/
https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-crime-2020-report
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/dom-meddelas-i-kasinomalet-folj-svt-direktrapportering
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2020/2020-01-14.aspx
https://rusi.org/in-the-news/video-games-are-easy-channel-money-launderers


 

 

 

Kriminella göder spelbolagen 
Brottsvinster från till exempel bedrägerier 
och narkotikaförsäljning spenderas av 
kriminella hos spelbolagen. Spelberoendet 
hos unga män dömda för allvarliga 
våldsbrott är enligt en studie 40 gånger 
vanligare än hos genomsnittssvensken. Även 
bland kriminella som inte är spelberoende är 
spelande vanligt. och de främsta 
spelformerna är nätcasino, livebetting och 
poker.  
 
Kriminella göder spelbolag 
TT/Omni 2019-12-23 
 

 
Högre sanktionsavgifter när spel-
bolag bryter mot penningtvättslagen 
Tillgången till spelkonton och möjligheten 
att omsätta stora summor på kort tid är 
attraktivt för kriminella och spelsektorn kan 
användas för att tvätta pengar. Med 
anledning av detta vill Spelinspektionen att 
sanktionsavgiften höjs, vilket syftar till att 
skapa goda incitament för spelbolagen att 
följa penningtvättslagen. 
 
Högre sanktionsavgifter  
Spelinspektionen, 2019-12-20 

Finansinspektionen sanktionsprövar 
SEB efter misstänkt penningtvätt 
Till följd av den misstänkta penningtvätten i 
SEB:s baltiska dotterbolag meddelar 
Finansinspektionen att de kommer att inleda 
en sanktionsprövning av bolaget. Under-
sökningen kommer att genomföras 
tillsammans med de lokala tillsyns-
myndigheterna i Litauen, Lettland och 
Estland. 
 
Finansinspektionen sanktionsprövar SEB 
FI, 2019-12-18 
 

 
 
 

228 arresterade och över 3800 
målvakter identifierade i en global 
aktion mot penningtvätt 
Brottsbekämpande myndigheter från 31 

länder, med stöd av Europol, Eurojust och 

EBF, har intensifierat sina ansträngningar för 

att bekämpa och motverka 

penningmålvakter. Den senaste 

gemensamma insatsen ägde rum mellan 

september och november 2019 och 

resulterade i 228 gripanden och över 3880 

identifierade penningmålvakter.  

 
Global action against ML 
Europol, 2019-12-03 

 

 
Domar  
 
Penningtvättsbrott med målsägare  
De tilltalade har genom olaga tvång förmått 
målsägarens att, mot sin vilja, upplåta sitt 
bankkonto för transaktioner av brottsvinster. 
I ärendet framhåller domstolen att 
målsägaren rent objektivt utsatts (!) för 
penningtvättsbrott, men att de subjektiva 
rekvisiten inte kan anses uppfyllda. 
 
Utdrag: 
Målsägaren har alltså̊, rent objektivt, utsatts 
för penningtvättbrott i enlighet med åtalen. 
De tilltalade har invänt att de inte känt till 
och inte heller har haft skälig anledning att 
anta att pengarna härrörde från brott eller 
brottslig verksamhet. Invändningarna riktas 
alltså̊ mot åklagarens påstående rörande de 
subjektiva brottsrekvisiten. 
 
Mål B3432-19, Falu Tingsrätt, 2020-03-04  
 
 
 
 
 

https://tt.omni.se/kriminella-goder-spelbolagen/a/GG2O16
https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/hogre-sanktionsavgifter-nar-spelbolag-bryter-mot-penningtvattslagen/
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2019/fi-sanktionsprovar-seb/
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/228-arrests-and-over-3800-money-mules-identified-in-global-action-against-money-laundering


 

 

 

Grovt bokföringsbrott och grov 
näringspenningtvätt 
Utbetalningar till privatpersoner har skett 
från ett företags (hädanefter företag A) 
bankkonton. Utbetalningarna har inte 
bokförts och [den tilltalade] är en av de 
största mottagarna av utbetalningarna.  
Från ett av företag A:s bankkonton har 
utbetalningar skett till ett bolag i Polen med 
verksamhet inom handel med kryptovaluta. 
Företag A har ställt ut fakturor om totalt 
nära 1,8 miljoner kr till ett annat företag. 
Dessa fakturor har företag A överlåtit till ett 
finansbolag. Då företag A gått i konkurs har 
finansbolaget inte kunnat få betalning från 
företag A. Finansbolaget har inlett rättsliga 
åtgärder mot företag A.  
 
Mål: 2490-19, Göta Hovrätt, 2020-02-14 
  

 
Rapporter, nyhetsbrev 
och beslut 
 
Ny riskbedömning av penningtvätt på 
den svenska marknaden från 
Spelinspektionen  
 
Riskbedömning penningtvätt spelmarknaden 

Spelinspektionen, 2020-03-30 

 
Miljonbelopp återkrävda i arbetet 
mot organiserad brottslighet 

I den nyss släppta rapporten för 2019 

”Myndigheter i samverkan mot organiserad 

brottslighet”, redovisas resultaten av den 

myndighetsgemensamma satsningen mot 

organiserad brottslighet.  

 

Myndigheter i samverkan 2019 

Mars 2020 

 
Nyhetsbrev från Finanspolisen  
Finanspolisen informerar och upp-

märksammar verksamhetsutövare på 

näringspenningtvätt.   

 

Finanspolisen informerar 

Finanspolisen, mars 2020 

 

Finansinspektionens sanktions-
prövning av Swedbank 
Swedbank AB får en varning och ska betala 

en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor 

för allvarliga brister i arbetet att motverka 

penningtvättsrisker. FI har undersökt 

Swedbank AB:s styrning och kontroll av 

åtgärder mot penningtvätt i bankens 

dotterbolag i Baltikum. FI:s undersökning 

har genomförts i samarbete med 

tillsynsmyndigheten i Estland. FI har 

dessutom undersökt bankens arbete för att 

motverka penningtvätt i sin svenska 

verksamhet. FI:s slutsats är att Swedbank har 

haft stora brister i arbetet med att motverka 

penningtvättsrisker i sin baltiska  

verksamhet. Banken har inte heller levt upp 

till kraven i penningtvättsregelverken i sin 

svenska verksamhet.  

 

Fyra miljarder i sanktioner och varning  

Finansinspektionen, 2020-03-19 

 

Färre organiserade brottslingar än 
förväntat döms för penningtvätts-
brott  
I rapporten ”Penningtvättsbrott – En 

uppföljning av lagens tillämpning” visas hur   

färre organiserade brottslingar än förväntat 

döms för penningtvättsbrott. Anmälningar 

om penningtvättsbrott har ökat från ca 2000 

år 2016 till ca 7000 år 2018. En stor del av 

ökningen kan kopplas till bedrägerier, men 

däremot fångar den nya lagen inte upp 

storskalig ekonomisk och organiserad 

brottslighet i någon större omfattning, vilket 

var en av intentionerna med lagstiftningen.  

 

Färre än förväntat dömda för penningtvätt 

Brottsförebyggande rådet, Brå, 2019-12-10 

https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/riskbedomning-av-penningtvatt-pa-den-svenska-spelmarknaden/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/miljonbelopp-aterkravda-i-arbetet-mot-organiserad-brottslighet/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/miljonbelopp-aterkravda-i-arbetet-mot-organiserad-brottslighet/
https://polisen.se/contentassets/0808e4fd9d0545ad9a9f22f638bfebbb/fipo_informerar_om_naringspenningtvatt.pdf
https://www.fi.se/sv/publicerat/sanktioner/finansiella-foretag/2020/swedbank-far-varning-och-fyra-miljarder-kronor-i-sanktionsavgift/
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-12-10-farre-organiserade-brottslingar-an-forvantat-doms-for-penningtvattsbrott.html


 

 

 

Finansiering av 
terrorism 

Mediabevakning  
 
Terrorister använder kryptovaluta för 
att finansiera attacker  
Terrororganisationer ber i ökad utsträckning 

om donationer i kryptovalutor. Terrorister 

använder bland annat kryptovalutor för att 

finansiera attacker och köpa vapen. 

Kostnaden för en attack kan vara mycket låg 

vilket medför att tillräckliga belopp i 

kryptovaluta kan införskaffas snabbt, 

exempelvis via donationer eller genom 

cyberattacker mot kryptoväxlare.  

 

Crypto used to pay for attacks 

CNN, 2019-12-27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edition.cnn.com/2019/12/27/perspectives/cryptocurrency-blockchain-terrorism/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Samordningsfunktionen leds av Polismyndigheten och består av 17 organisationer. Dess uppdrag 

är huvudsakligen att fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring 

mellan myndigheter, att löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för 

penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige samt att ge information till verksamhets-

utövare för att bidra till deras arbete med att förebygga riskutsatthet. 

  
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polismyndigheten behandlar dina personuppgifter (dvs din e-postadress i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning, GDPR) 

och annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse 

och administrera utskicket. Uppgifterna kommer inte att användas för några andra ändamål eller lämnas ut till tredje part. Om någon 

begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna dock komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte 

omfattas av sekretess. Uppgifterna behandlas bara så länge de behövs för ändamålet, det vill säga så länge du vill ta del av utskicket. 

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter.
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