
 

Spelinspektionen  

Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress Finningevägen 54 B 

Telefon +46(0)152 650 100 | E-post registrator@spelinspektionen.se          spelinspektionen.se 

Datum 2020-06-30 
Diarienummer  
 

1(3) 

Information till spelbolag som erbjuder spel eller vadhållning online 
avseende penningtvätt och finansiering av terrorism 

Spelinspektionen har tillsammans med Finanspolisen och 
Samordningsfunktionen mot penningtvätt tagit fram en 
informationsfolder som vänder sig till licenshavare för kommersiellt 
onlinespel och vadhållning online. 
 
Syftet med informationen är att öka kunskapen om penningtvätt 
och finansiering av terrorism genom att beskriva några vanliga 
risker och ge exempel på hur onlinespel kan utnyttjas för 
penningtvätt och terrorismfinansiering. Vägledningen ger också en 
översiktlig beskrivning av spelbolagens skyldigheter enligt 
penningtvättslagen.  
 
I samband med publiceringen av informationsfoldern vill vi lyfta 
fram några iakttagelser och erfarenheter från vår tillsyn. 

Onboarding 

När en ny kund registreras hos bolaget ska bolaget tilldela kunden 
en risknivå. I penningtvättslagen listas olika omständigheter som 
kan tyda på att risken är hög eller låg vilket innebär att bolaget 
inledningsvis måste bedöma om kunden ska anses som låg, normal 
eller hög risk.  
 
I Sverige används e-legitimation till en rad olika tjänster och den 
fungerar som en inledande identifiering av kunderna. När det gäller 
kunder som utgör låg risk kan det i många fall vara tillräckligt med 
en kontroll av e-legitimation och PEP för att uppnå förenklade 
kundkännedomsåtgärder. 
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Som en del av kundkännedomsåtgärderna ingår det att ta reda på 
kundrelationens syfte och art. I regel så anses kundrelationens syfte 
inledningsvis vara i underhållssyfte. Många bolag missar dock att 
definiera vad detta innebär. Utan att definiera detta blir det svårt för 
bolaget att avgöra vad ett avvikande kundbeteende egentligen 
innebär.  
 
Ett sätt är att utgå från hur inkomstläget ser ut i Sverige. Exempelvis 
var medianinkomsten 2018 i Sverige 329 000 kr, vilket ger en 
disponibel inkomst på ca 223 000 kr. Enligt SCB spenderade 
hushållen 11,3% av sina inkomster på fritid, underhållning och kultur 
år 2019. Dessa siffror över nöjeskonsumtion kan ge en indikation på 
när kunden ska utvärderas och risklassificeringen revideras.    
 
Kunder som spelar för låga belopp kan i regel anses utgöra en låg 
risk för penningtvätt och då är förenklade kundkännedomsåtgärder 
tillräckliga. 

Tidpunkt för fördjupande kundkännedomsåtgärder 

När en spelare sätter in större belopp, när de samlade insatserna 
uppgår till större belopp eller när riskerna ökar på grund av andra 
parametrar ska ytterligare åtgärder vidtas. Om kunden anses utgöra 
en hög risk ska skärpta åtgärder vidtas. Det är viktigt att dessa 
åtgärder vidtas direkt, exempelvis i samband med insättningen och 
inte först när spelaren vill ta ut pengar från spelkontot. Det är också 
viktigt att bolaget följer upp kundrelationen löpande genom att 
granska kundens aktivitet och vid behov justera risklassificeringen 
av kunden samt vidta fler kundkännedomsåtgärder.  

Kvalité på fördjupade kundkännedomsåtgärder  

I Sverige är mycket information offentlig och det går snabbt att 
kontrollera en persons folkbokföringsadress och inkomstuppgifter. 
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Vid ett riskbaserat arbete ska åtgärderna stå i proportion med 
riskerna, exempelvis kan uppgifter om taxerad inkomst vara lämpligt 
att hämta in vid en normal risk medan det krävs ytterligare 
verifieringar och kontakt med kunden för att ta reda på var kundens 
pengar kommer ifrån vid en hög risk.  

 

Exempel på hur kundkännedomsåtgärder kopplade till risknivå kan se ut 

Closed-loop 

Ett effektivt sätt att minska risken för penningtvätt och finansiering 
av terrorism är att endast tillåta så kallade closed loop-
transaktioner vilket innebär att kunden endast har möjlighet att ta 
ut pengar från samma konto som insättningen gjorts ifrån. Detta 
kan åstadkommas genom att endast tillåta kunden att använda ett 
konto för alla transaktioner eller genom att kunden måste göra 
uttag motsvarande insättningarna till respektive insättningsmetod 
innan resterande medel kan tas ut.  
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