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Svar på frågor som ställts under Spelinspektionens 

penningtvättswebbinarium den 20 september 2021. 

Varför har Spelinspektionen valt att skriva en vägledning?  

Svar: Spelinspektionen har valt att skriva vägledningen eftersom licenshavarna 

m.fl. önskat mer vägledning på området. Spelinspektionen har även identifierat 

ett behov av att förtydliga våra förväntningar på licenshavarna på detta område. 

Spelinspektionen anser att vägledningar är ett bra verktyg för att öka 

regelefterlevnaden. 

Hur förhåller sig ”beloppsgränsen” i vägledningen till det 

riskbaserade förhållningssättet? Ska inte riskbedömningen av 

kund baseras på allmän riskbedömning och 

verksamhetsutövaren kundkännedom om kunden? Hur blir detta 

i förhållande till finansiering av terrorism där det ofta är små 

belopp? 

Svar: Licenshavare ska utgå från sin egen allmänna riskbedömning, kundens 

riskklass och den kundkännedom som finns om kunden. Förslaget på 2 000 euro 

syftar till att vägleda och ge exempel på när risknivån skulle kunna revideras och 

ytterligare kundkännedomsåtgärder vidtas. Spelbranschen har efterfrågat 

specifik vägledning om olika tillvägagångssätt i arbetet mot penningtvätt och 

terrorismfinansiering. Finansiering av terrorism ingår inte i det föreslagna 

riktvärdet på 2 000 euro.  

När kommer råd anpassade för lotterier enligt kap. 6 i Sverige? 

Svar: Delar av vägledningens innehåll är tillämplig även för lotterier. Enligt 

Spelinspektionens riskbedömning utgör dock lotterier för tillfället låg risk för 

penningtvätt. 
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Ni anger att operatörer ska ta in taxerad inkomst på spelaren vid 

normal risk. Hur ska detta rent praktiskt genomföras när det 

anses att spelbolag inte har legitima anledningar att begära 

sådan information. 

Svar: I Sverige är uppgifter om taxerad inkomst offentliga och finns att tillgå. 

Varför ska licenshavare ställa frågor vid registreringen när alla 

kunder kan antas vara nöjesspelare?  

Svar: Att ställa frågor inledningsvis är ett sätt att lära känna sina kunder och 

således arbeta riskbaserat. Svaren på frågorna kan sedan vara en del av 

riskbedömningen av kunden. 

Är det riskbaserat att inhämta taxerad inkomst på samtliga 

kunder som passar insättningsgräns eller spelande om 2 000 

euro. Det kommer medföra att tusentals kunder måste 

kontrolleras en och en. 

Svar: Förslaget på 2 000 euro syftar till att vägleda licenshavare om när 

risknivån skulle kunna, beroende på situationen, revideras och ytterligare 

kundkännedomsåtgärder vidtas. 

Anser Spelinspektionen att inhämtad kundkännedom ska 

användas i omsorgsarbetet – för att identifiera risk- och 

problemspel och tillämpa begränsningar? 

Svar: Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter gällande 

kundkännedom för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för 

penningtvätt är penningtvättslagen. Regleringen avseende 

personuppgiftsbehandling gällande spelansvar finns i spellagen.  

Finns det någon möjlighet att ge en närmare precisering av 

gränsen mellan normal och hög risk? 

Svar: Indikationer på hög risk: ovanliga eller irrationella spelmönster, ovanligt 

stora transaktioner, ovilja att svara på kundkännedomsfrågor eller att inkomma 

med dokumentation som styrker pengarnas ursprung. 
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Indikationer på normal risk: Spelinspektionen anser att kunder 

som anger högre insättningsgränser än totalt 2 000 euro 

och/eller spelar för mer än 2 000 euro under en rullande 12-

månaders period kan anses som normal risk. Om det inte finns 

andra indikationer på att kunden bör klassificera som hög risk. 

Angående 2 000 euro – behöver operatörer förehålla sig till 

gränsen per månadsbasis också? 

Svar: Förslaget på 2 000 euro gäller för en rullande 12-månadersperiod, om en 

kund gör insättningar på 2 000 euro inom loppet av en månad skulle kunden, 

beroende på situationen, kunna revideras.  

Min fråga gäller ifall det finns specifika transaktionsmönster och 

risker kopplat till företagskunder (aktiebolag, föreningar, 

stiftelser etc.) hos banker gällande penningtvätt inom 

spelindustrin. Finns det något specifikt som vi behöver känna till 

och hålla ögonen öppna för? 

Svar: Spelbolag har endast privatkunder och inte företagskunder. För att arbeta 

riskbaserat bör man alltid uppmärksamma ovanligt stora och irrationella 

transaktioner.  

Vad händer med de spelbolag som aldrig rapporterar in något, 

görs en särskilt genomlysning av dessa för att se om de ska 

behålla sin licens? 

Svar: Spelinspektionen har inte tillgång till uppgifter om vilka licenshavare som 

rapporterar till Finanspolisen, dessa uppgifter är sekretessbelagda. Med det 

sagt, hur verksamhetsutövarna uppfyller sina skyldigheter enligt 

penningtvättslagstiftningen är givetvis ett område som omfattas av 

Spelinspektionens tillsyn. 
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Ni menar att man ska arbeta riskbaserat. Samtidigt säger 

vägledningen att man vid onboarding ska fråga efter medlens 

ursprung och ta in taxerad inkomst så tidigt som möjligt i 

affärsrelationen. Hur är detta riskbaserat? 

Svar: Att så tidigt som möjligt i affärsrelationen inhämta relevant information, 

som exempelvis uppgifter om taxerad inkomst, för att göra en objektiv 

riskklassificering av kunden, är att arbeta riskbaserat. 

Ni nämner vid flera tillfällen att man ska göra en objektiv 

riskbedömning. Vad är det? Vi ska väl göra riskbedömningen 

baserat på våra specifika produkter/tjänster/geografiska 

områden och distributionskanaler? 

Svar: Riskbedömningen ska bland annat utgå från 

produkter/tjänster/geografiska områden och distributionskanaler. En objektiv 

riskbedömning innebär att licenshavare gör en riskbedömning utifrån 

kundkännedomsuppgifter och kundens faktiska spelmönster.  
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