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Definitioner

Innehåll

FATF Financial Action Task Force – Är ett mellanstatligt organ som tar fram 
internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansie- 

 ring av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

PEP Politically Exposed Person – En person som har eller har haft viktiga 
offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

SOF Source of funds – Medlens ursprung

SOW Source of wealth – Finansieringskälla



Inledning

Vägledningen vänder sig framför allt till 
licenshavare för kommersiellt onlinespel 
och vadhållning online. Innehållet är dock 
sådant att den även är relevant för andra 
licenshavare. Syftet med informationen  
är att öka medvetenheten och kunska- 
pen om penningtvätt och finansiering  
av terrorism och ge konkreta råd på hur 
licenshavarna kan arbeta för att motverka 
att de utnyttjas för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Det krävs att 
licenshavarna har ett systematiskt och 
riskbaserat arbetssätt.
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Vägledningen är inte uttömmande, men 
ger en översiktlig och sammanställd  
beskrivning av licenshavarnas skyldig-
heter enligt penningtvättsregelverket. 
Den beskriver möjliga tillvägagångsätt för 
ett riskbaserat arbete och ger konkreta 
exempel på effektiva åtgärder. Den som 
använder vägledningen måste dock alltid 
bedöma om vägledningen är tillämplig i 
det enskilda fallet. Licenshavarna måste 
alltid beakta bland annat bestämmelserna 
i penningtvättslagen (2017:630) och Spel-
inspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (SIFS 2019:2) om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism.
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Penningtvätt och  
finansiering av  
terrorism 
Vad är penningtvätt? 
Lagen om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism (penningtvätts-
lagen) är en lag med syfte att förebygga 
och förhindra att finanssektorn, spel-
sektorn och flera andra branscher utnytt-
jas för penningtvätt eller finansiering av 
terrorism. Bestämmelserna i penning-
tvättslagen grundar sig till stor del på 
EU-direktiv (penningtvättsdirektiven) som 
i sin tur bygger på rekommendationer 
från Financial Action Task Force (FATF).

Enligt penningtvättsregelverket är 
penningtvätt när någon försöker 
omvandla pengar som kommer från 
brott för att det ska se ut som att 
pengarna är lagligt intjänade. Alla 
medel som härrör från brottslig 
verksamhet omfattas av penning-
tvättslagen.

1 kap. 6 § penningtvättslagen anger 
nämligen att:

Med penningtvätt avses i denna lag 
åtgärder med avseende på pengar eller 
annan egendom som härrör från brott 
eller brottslig verksamhet som

 1. kan dölja egendomens samband med  
  brott eller brottslig verksamhet,
   2. kan främja möjligheterna för någon  
  att tillgodogöra sig egendomen eller  
  dess värde,
   3. kan främja möjligheterna för någon  
  att undandra sig rättsliga påföljder,  
  eller
   4. innebär att någon förvärvar, innehar,  
  hävdar rätt till eller brukar egen-
  domen. 

Uppläggen för att tvätta pengar skiljer sig 
åt och kan vara enkla eller mer komplexa 
i sin utformning. Det handlar inte endast 
om kontanta transaktioner. Även pengar 
som redan finns i det finansiella systemet 
kan utgöra penningtvätt. Konsumtion av 
brottsligt intjänade pengar omfattas av 
penningtvättslagen. 

Vad är finansiering av terrorism? 
Med finansiering av terrorism menas att 
ekonomiskt stödja terrorism. Det hand-
lar inte bara om att bidra med pengar. 
Terrorismfinansiering handlar även om 
att samla in, tillhandahålla och ta emot 
pengar som ska användas till terrorism. 
Terrorism finansieras många gånger av 
pengar med lagligt ursprung vilket gör att 
det kan vara särskilt svårt att upptäcka. 



Förslag på process för att undvika risken att bli utnyttjad för 
penningtvätt och finansiering av terrorism.

Arbete mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism i praktiken

Personuppgifter och  
legitimering

Affärsförbindelsens syfte och art.  
Var pengarna kommer ifrån och  

insättningsgränser

PEP-kontroll

Låg risk  
Insättningsgräns  

<2000 EUR

Normal risk Hög risk

Uppfyllt vid  
registrering

Taxerad inkomst
Kontobevis

Taxerad inkomst 
Kontobevis 

Kontakt med kunden 
Kontroll av pengarnas ursprung 

Verifiering av information

Kundkännedomen är tillräcklig för att 
hantera risken

Övervakar kunden och uppmärksammar 
eventuellt avvikande beteende eller  

misstänkta transaktioner

Utreder och bedömer om det finns skälig 
grund att misstänka penningtvätt eller  

finansiering av terrorism

Rapporterar kunden till 
Finanspolisen

Avslutar kunden

Kundens riskprofil ska  
bestämmas med utgångs-
punkt i den allmänna 
riskbedömningen och 
verksamhetsutövarens 
kännedom om kunden.

Händelser som påverkar 
kundens riskprofil.

Hänsyn ska också tas till 
uppgifter som kommer 
fram vid verksamhets-
utövarens rapportering 
av misstänkta aktiviteter 
och transaktioner.

Registrering
Genom att använda insättnings-
gränserna går det att ta reda 
på hur mycket kunden kommer 
spela för. Tillsammans med en 
fråga om var pengarna kommer 
ifrån kan en inledande risk- 
bedömning av kunden göras.

Riskbedömning – 
kundens riskprofil

Kundkännedom
Ska löpande och vid behov 
följas upp för att se till 
informationen är aktuell och 
tillräcklig för att hantera risken 
för penningtvätt och TF.

Övervakning
Kundens aktiviteter och 
transaktioner övervakas 
fortlöpande.

Rapportering

Nej

Den allmänna riskbedömningen

Ja
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Riskbedömning
Penningtvättslagen ställer krav på att 
licenshavare vidtar riskbaserade åtgärder 
för att motverka att den egna verksam-
heten utnyttjas för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Med detta 
menas att resurserna i första hand ska 
användas där riskerna för penningtvätt 
och finansiering av terrorism är som 
störst. Där riskerna är lägre behövs inte 
lika omfattande åtgärder. 

För att kunna arbeta riskbaserat krävs 
det att licenshavaren genomför en risk-
bedömning av den egna verksamheten, 
en så kallad allmän riskbedömning.

Den allmänna riskbedömningen som 
licenshavaren måste göra är grund-
läggande för allt övrigt arbete med att 
förhindra penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Den ska ligga till grund för 
verksamhetens rutiner och övriga åtgär-
der för att motverka penningtvätt och 
terrorismfinansiering. 

Riskbedömningen ska tala om på vilket 
sätt licenshavarens produkter och tjänster 
kan utnyttjas för att tvätta pengar eller 
finansiera terrorism och hur stor risken 
är att detta sker. Alla faktorer som kan ha 
betydelse för riskerna för penningtvätt 
och finansiering av terrorism ska beaktas 
vid riskbedömningen, men typen av 
produkter och tjänster som erbjuds, 
kunder, distributionskanaler och geo-
grafiska riskfaktorer ska beaktas särskilt. 

Omfattningen av riskbedömningen beror 
på verksamhetens storlek och art. 

Det är viktigt att riskbedömningen hålls 
aktuell. Därför måste riskbedömningen 
ses över och uppdateras kontinuerligt. 
Riskbedömningen ska även dokument-
eras.

För att arbeta riskbaserat är det viktigt att 
licenshavare löpande följer den senaste 
rapporteringen vad gäller penningtvätt 
och terrorismfinansiering. Viktig relevant 
information och rapportering på 
penningtvätt- och terrorismfinansierings-
området tillhandahålls bland annat av 
Samordningsfunktionen mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism (Sam-
ordningsfunktionen) och Finanspolisen.1 
Samordningsfunktionen arbetar aktivt 
med att identifiera de sårbarheter och 
risker som finns i Sverige på penning-

tvätt- och terrorismfinansieringsområ-
det och vidtar åtgärder för att reducera 
dessa sårbarheter. Det kan exempelvis 
vara genom ökad informationsspridning, 
genom att ta fram underlag till besluts-
fattare på olika nivåer eller genom att 
förbättra samverkan med såväl offentliga 
som privata aktörer. Finanspolisens upp-
drag är både att vara Sveriges Financial 
Intelligence Unit och att vara en del av den 
nationella underrättelseverksamheten 
inom Polismyndigheten. Finanspolisen 
omhändertar information om förbrott till 
penningtvätt eller när penningtvätt kan 
misstänkas vara ett led i att dölja vinning 
av brott. Finanspolisen ska även omhän-
derta information som omfattar 
finansiering av terrorism.

1 Se exempelvis, https://polisen.se/om-polisen/
polisens-arbete/penningtvatt/nationell-samord-
ning-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terro-
rism/ och https://polisen.se/om-polisen/polisens-ar-
bete/finanspolisen/.

Rutiner

Utbildning

Kund-
kännedom

Risk-
klassificering

Övervakning

Rapport till 
Finanspolisen

Risk-
bedömning
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Rutiner
Licenshavaren ska ha riskbaserade 
interna rutiner om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism. Syftet 
med rutinerna är att motverka de risker 
som har identifierats i verksamheten. 
Det är därför viktigt att det finns ett nära 
samband mellan riskbedömningen och 
rutinerna. 

Rutiner ska finnas om: 

• Åtgärder för kundkännedom
• Övervakning och rapportering
• Behandling av personuppgifter
• Lämplighetsprövning av personal
• Regelefterlevnad och intern kontroll
• Rutiner för modellriskhantering, om

sådana modeller används

För licenshavare som ingår i en koncern 
finns särskilda bestämmelser om koncern- 
gemensamma rutiner. I en koncern ska 
moderföretaget fastställa gemensamma 
rutiner och riktlinjer som ska gälla för 
hela koncernen (se 1 kap. 9-10 §§ 
penningtvättslagen).

Utbildning
Licenshavaren ska se till att anställda som 
utför arbetsuppgifter som är av betydelse 
för att förhindra att verksamheten utnytt-
jas för penningtvätt eller finansiering av 
terrorism fortlöpande får relevant utbild-
ning och information. Utbildningen ska 
säkerställa att personalen har tillräcklig 
kunskap för att se till att licenshavarens 
rutiner och riktlinjer följs. Innehållet i 
utbildningen ska anpassas efter den 
anställdes uppgifter och ansvar samt 
licenshavarens allmänna riskbedömning. 
Tidpunkten för utbildning och komplet-
terande utbildning ska anpassas till vad 
licenshavaren har kommit fram till i sin 
riskbedömning och till eventuella föränd-
ringar i verksamheten eller arbetsupp-
gifterna.

Kundkännedom
En licenshavare måste identifiera kun-
den och fråga om kundens namn och 
övriga uppgifter som kan vara aktuella 
för affärsrelationens syfte och art. Utan 
tillräcklig kännedom får licenshavaren 
inte etablera eller upprätthålla en affärs-
relation eller utföra enstaka transaktio-
ner. Syftet med att hämta in information 

om affärsförbindelsens syfte och art är att 
ge licenshavaren underlag för att kunna 
bedöma risken som kan förknippas med 
kunden och hur kunden förväntas 
agera inom ramen för affärsförbindelsen. 
En sådan bedömning är nödvändig för 
att kunna upptäcka avvikelser från det 
förväntade beteendet. Licenshavaren bör 
exempelvis ta reda på hur kunden avser 
att använda spelprodukterna eller spel-
tjänsterna. När det är motiverat av risken 
i affärsförbindelsen bör licenshavaren 
också ta reda på information om kundens 
ekonomiska situation. 

I Sverige kan e-legitimation användas till 
att identifiera spelare enligt spellagen 
(2018:1138). E-legitimationen kan fungera 
som en inledande identifiering av kunder-
na online. För kunder som initialt utgör 
låg risk kan det i många fall vara tillräck-
ligt med en kontroll av e-legitimation och 
PEP för att uppnå förenklade kundkänne-
domsåtgärder i samband med registre-
ring online.

Hur omfattande åtgärder som behövs 
beror på komplexiteten hos produkten 
eller tjänsten och de risker som kan 
förknippas med produkten/tjänsten eller 
den unika affärsförbindelsen.

I regel så kan kundrelationens syfte 
inledningsvis anses vara i underhållnings-
syfte. Många licenshavare missar dock att 
definiera vad underhållningssyfte innebär. 
Utan att definiera begreppet underhåll-
ningssyfte blir det svårt för licenshavaren 
att avgöra vad ett avvikande kund-
beteende egentligen innebär. Enligt 
Statistiska centralbyrån 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 utvär-
deras och riskklassificeringen revideras. 
En annan parameter som kan beaktas vid 
riskbedömningen är hur inkomstläget 
ser ut i Sverige. Exempelvis uppgick 
medianen av nettoinkomsten2  2019 i 
Sverige till cirka 270 000 kr.3  

Spelinspektionen anser att det i allmänhet 
vore fördelaktigt om licenshavarna ställde 
fler frågor vid registrering av nya kunder. 
Licenshavarnas frågor bör fokusera på 
kommande insättningars ursprung och 
genom sådana frågor lär licenshavarna 
känna sina kunder bättre redan vid on-
boarding. Detta gör det lättare att sedan 
följa upp och riskklassificera kunderna. 
Insättningsgränser bör beaktas och ligga 
till grund för kunders riskklassificering. 
Höga insättningsgränser kan indikera att 
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en kund har för avsikt, och har möjlighet, 
att göra stora insättningar under korta 
tidsperioder.

Exempel på frågor som kan ställas vid 
registrering av en ny kund:

• Varifrån kommer pengarna som ska
användas till spelandet?

• Vad var din taxerade inkomst det
senaste året?/Var kommer dina
inkomster ifrån?

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 kundens 
riskprofil ändras och 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. Stora, ovanliga 
och/eller irrationella insättningar bör 
stoppas och verifieras innan kunden har 
möjlighet att omsätta insättningen. Om 
kunden inte kan verifiera insättningen 
eller är motvillig till att informera om 
pengarnas ursprung kan det finnas 
anledning till att rapportera kunden till 
Finanspolisen. Det är också viktigt att 
licenshavaren följer upp kundrelationen 
löpande genom att granska kundens 
aktivitet och vid behov justera risk-
klassificeringen av kunden 

samt vidta fler kundkännedomsåtgärder.
Det är viktigt att fördjupade kundkänne-
domsåtgärder är tillförlitliga och rele-
vanta. I Sverige finns relevant offentlig 
information tillgänglig, vilket möjliggör 
kontroller av en persons folkbok-
föringsadress och inkomstuppgifter.

Vid ett riskbaserat arbete ska åtgärderna 
stå i proportion till riskerna, exempelvis 
kan uppgifter om taxerad inkomst vara 
lämpligt att inhämta 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.

Ett effektivt sätt att minska risken för 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism kan vara att tillämpa så kallade 
closed loop-transaktioner, vilket innebär 
att kunden endast har möjlighet att ta ut 
pengar till det konto som insättningen 
gjordes 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 respek-
tive insättningsmetod innan resterande 
medel kan tas ut.

2 Nettoinkomst är summan av en persons alla 
skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt 
och övriga negativa transfereringar (exempelvis 
återbetalt studielån).

3 Statistiska centralbyrån, Nettoinkomst för boende i 
Sverige hela året efter region, kön och ålder.
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/
ssd/START__HE__HE0110__HE0110A/NetInk02/.
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Fördjupade kundkännedomsåtgärder 
för kunder med hög risk
För kunder med hög risk ska samtliga 
steg för kundkännedomsåtgärder vidtas. 
SOF/SOW-dokumentation ska begäras 
in för kunder som klassificerats som hög 
risk.

Fördjupade kundkännedomsåtgärder 
för kunder med normal risk
För kunder med normal risk ska samma 
kundkännedomsåtgärder som vid låg risk 
vidtas. Taxerad inkomst bör inhämtas och 
vid behov kan verifiering av bankkonton 
genomföras.

Fördjupade kundkännedomsåtgärder 
för kunder med låg risk
För kunder med låg risk ska person-
uppgifter inhämtas och/eller ska kunden 
legitimera sig med e-legitimation. Det ska 
även kontrolleras om kunden är PEP.

Dokumentation och 
behandling av 
personuppgifter
I penningtvättslagen finns regler om 
dokumentation och om hur person-
uppgifter ska sparas. Där framgår bland 
annat att licenshavaren är skyldig att be-
vara handlingar och uppgifter om kund-
kännedom, uppgifter om transaktioner 
som genomförts inom en affärs-
förbindelse samt enstaka transaktioner 
som omfattas av kravet på kundkänne-
dom. Licenshavarna ska bevara handlingar 
och uppgifter som avser åtgärder som 
har vidtagits för kundkännedom i fem år. 
Sådana handlingar och uppgifter ska vara 
daterade, i enlighet med Spelinspektio-
nens föreskrifter och allmänna råd (SIFS 
2019:2).

Exempel på hur kundkännedomsåtgärder kopplade till 
risknivå kan se ut.

Hög risk
• Kontroll av SOF/SOW
• Verifiering av information

Normal risk
• Taxerad inkomst
• Kontobevis

Låg risk
• Personuppgifter
• E-legitimation
• PEP
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Riskklassificering
Riskklassificeringen av kunder ska göras 
med utgångspunkt i den allmänna risk-
bedömningen av verksamheten och den 
kunskap licenshavaren har om kunden. 
När en ny kund registreras hos licens-
havaren ska kunden tilldelas en risknivå. 
Licenshavarna måste inledningsvis 
bedöma om kunden ska anses som låg, 
normal eller hög risk. I penningtvätts-
lagstiftningen listas omständigheter som 
kan tyda på att risken ska anses som låg 
respektive hög. Den allmänna riskbedöm-
ningen som licenshavaren måste göra är 
grundläggande för allt övrigt arbete med 
att förhindra penningtvätt och finansie-
ring av terrorism. Den ska ligga till grund 
för verksamhetens rutiner och övriga 
åtgärder för att motverka penningtvätt 
och terrorismfinansiering.

Det är viktigt att licenshavaren följer upp 
riskklassificeringen och vid behov justerar 
risknivåerna. Om risken med en kund 
bedöms vara högre än när affärs-
förbindelsen ingicks måste licenshavaren 
ta reda på mer information om kunden 
och vid behov skärpa den löpande 
uppföljningen och övervakningen. 

För en kund som utgör hög risk bör 
uppgift om taxerad inkomst inhämtas 
löpande och kundens riskklassificering 
ska kontinuerligt följas upp och vid behov 
revideras. Om kunden däremot bedöms 
vara av lägre risk behöver uppföljningen 
och övervakningen inte vara lika 
omfattande eller ske lika ofta.

Modellriskhantering
Om licenshavaren använder modeller 
för riskbedömning, riskklassificering, 
övervakning eller liknande ska det finnas 
rutiner för modellriskhantering. Rutiner-
na ska syfta till att utvärdera och kvalitets-
säkra de modeller som licenshavaren 
använder.

Indikationer på hög risk
Omständigheter som tyder på hög risk 
kan bland annat vara ovanliga eller 
irrationella spelmönster, ovanligt stora 
transaktioner, ovilja att svara på kund-
kännedomsfrågor eller att inkomma med 
dokumentation som styrker pengarnas 
ursprung. Det framgår av Spelinspektio-
nens föreskrifter och allmänna råd (SIFS 
2019:2). Det är mycket viktigt att notera 
att en av ovannämnda indikationer ska 

resultera i att licenshavaren vidtar lämp-
liga åtgärder för att hantera risken för 
att utnyttjas för penningtvätt, såsom 
att begära in information om medlens 
ursprung.

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-månadersperiod kan anses som 
normal risk (se 3 kap. 5 § penningtvätts-
lagen), så till vida att det inte finns några 
indikationer på att kunden bör klassifice-
ras som hög risk.  

Indikationer på låg risk
Spelinspektionen anser att kunder som 
gör insättningar på sammanlagt mindre 
än 2 000 euro under en rullande 
12-månadersperiod kan anses som låg 
risk (se 3 kap. 5 § penningtvättslagen). 
Däremot är det viktigt att beakta höga 
insättningsgränser. Om en kund anger 
anmärkningsvärt höga insättningsgränser 
vid registrering eller under affärs-
relationen, måste licenshavaren vara 
uppmärksam på att spelandet inte snabbt 
eskalerar, trots att kunden initialt utgör 
låg risk för penningtvätt. 
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Övervakning
Det är av yttersta vikt att licenshavarna 
fortlöpande följer upp affärsrelationen till 
sina kunder. Den löpande uppföljningen 
av affärsförbindelsen har två syften. Det 
ena syftet är att säkerställa att kunskapen 
om kunden är uppdaterad, korrekt och 
tillräcklig för att motivera risken som kan 
förknippas med kunden. Det andra syftet 
är att upptäcka avvikande transaktioner 
och aktiviteter för att förhindra att kun-
den försöker tvätta pengar eller finansiera 
terrorism. Licenshavaren måste därför 
löpande övervaka och granska transaktio-
ner och aktiviteter för att upptäcka 
avvikelser från det förväntade. Det inne-
bär att kontrollera och dokumentera att 
de transaktioner som utförs stämmer 
överens med den kunskap som företaget 
har om kunden, dennes affärs- och 
riskprofil och, om det behövs, varifrån 
kundens ekonomiska medel kommer.
Omfattningen av övervakningen och 
granskningen och hur ofta denna ska ske 
beror på riskerna i den aktuella affärs-
förbindelsen.

Rapportera till 
Finanspolisen
Enligt penningtvättslagen är licens-
innehavaren skyldig att granska och 
rapportera misstänka transaktioner. 
Om misstanken finns kvar efter analysen 
ska licensinnehavaren utan dröjsmål 
rapportera till Finanspolisen. Det behö-
ver inte finnas bevis för att penningtvätt 
eller finansiering av terrorism faktiskt har 
skett. 

Det är förbjudet enligt penningtvätts-
lagen att tala om för kunden eller för 
någon utomstående att en rapportering 
till Finanspolisen har skett. 

Läs mer om rapportering till Finans-
polisen och rapportera här: 
https://polisen.se/om-polisen/poli-
sens-arbete/finanspolisen/ 
https://fipogoaml.polisen.se/Home
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Verksamhetens storlek och art 
I kapitel 7 i Spelinspektionens före-
skrifter och allmänna råd (SIFS 2019:2) 
finns närmare bestämmelser om i vilka 
fall licenshavaren är skyldig att utse 
särskilt utsedd befattningshavare, 
centralt funktionsansvarig och inrätta 
en oberoende granskningsfunktion.

Om det är motiverat med hänsyn till 
verksamhetens storlek och art ska 
licenshavaren utse: 

•  En medlem av ledningsgruppen, 
 verkställande direktör eller motsvaran- 
 de befattningshavare som ansvarar för  
 att licenshavaren genomför de åtgärder  
 som krävs enligt penningtvättslagen. 

•  En centralt funktionsansvarig som an- 
 svarar för att löpande kontrollera att  
 det finns riktlinjer, kontroller och förfa- 
 randen som effektivt hanterar verksam- 
 hetens risker för penningtvätt och   
 finansiering av terrorism samt att 
 rapportering till Finanspolisen görs. 

•  En oberoende granskningsfunktion  
 som  ansvarar för att granska att 
 licenshavaren följer penningtvättslagen. 

System för visselblåsning 
Licenshavaren ska se till att det finns 
system för visselblåsare, vilket betyder att 
det ska finnas en möjlighet för anställda 
och uppdragstagare att internt anmäla 
om licenshavaren bryter mot penning-
tvättsreglerna. Rapporteringen ska ske 
genom en särskild, självständig och 
anonym kanal.

Intern kontroll och 
visselblåsning



Spelinspektionen 
Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress Finningevägen 54 B
Telefon +46(0)152 650 100 | E-post registrator@spelinspektionen.se              spelinspektionen.se
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