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1. Förord 

goAML är ett IT-system utvecklat av UNODC
1
 särskilt för att hantera informat-

ion om penningtvätt och finansiering av terrorism. Systemet är utformat för att 

kunna anpassas utefter varje användarlands behov. 

Arbetet i goAML utförs i olika steg: 

 Registrering och inhämtning av information 

 Bearbetning 

 Analys  

 Delgivning  

Observera att den här manualen endast omfattar hur man registerar sig som rap-

portör i goAML. Mer information om goAML och hur man skapar rapporter 

finns i en separat manual, Användarmanual rapportering. Den tillhandahålls, 

via portalen, till de verksamhetsutövare som registrerat sig och blivit godkända 

som rapportörer.   

Informationen i denna manual riktar sig till organisationer och branscher som 

lyder under Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism, vilka finns uppräknade i 1 kap. 2 §, i nämnda lag (se nedan).  

 

Lagens tillämpningsområden gäller följande branscher 

Reservation för eventuella ändringar i lagen som ännu inte uppdaterats i denna 

version av manualen. 

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finan-

sieringsrörelse,  

 

2. livförsäkringsrörelse,  

 

3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden,  

 

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen 

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen 

(2004:299) om inlåningsverksamhet,  

 

5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, i 

fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av sådana försäk-

ringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen eller bedriver verk-

samhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den lagen,  

 

                                                        
1
 United Nations Office on Drugs and Crime 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2018-1219
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2017-0630_K2_P1
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2017-0630_K3_P1_S2
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2017-0630_K3_P3


 

 

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om 

elektroniska pengar,  

 

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,  

 

8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt 

lagen (2010:751) om betaltjänster,  

 

9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster 

utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten uteslutande avser 

kontoinformationstjänster, 

 

10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen 

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

 

11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verk-

samhet med konsumentkrediter, 

 

12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet 

med bostadskrediter,  

 

13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastig-

hetsmäklarlagen (2011:666),  

 

14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spellagen 

(2018:1138),  

 

15. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten 

eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transakt-

ioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att utbetalt 

eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer, 

 

16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000), 

17. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revis-

ionsbolag, 

18. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster 

som inte omfattas av 17, 

19. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare), 

20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten avser 

tjänster som anges i 4 § första stycket, 

21. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 20, till 

den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket, eller 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2018-1138


 

22. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 

4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 

17–21. 

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestämmelser i 

den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1. 

Lag (2019:608). 

1 kap. 3 § 

I fråga om verksamheter som avses i 2 § första stycket 1–8 och 10–12gäller la-

gen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i 

utlandet. 

Olika verksamhetsområden inom en organisation 

Om en organisation har tillstånd inom flera verksamhetsområden krävs det att 

rapportören registrerar varje bransch. Första steget är att skapa en huvudorgani-

sation och därefter registreras de andra verksamhetsområdena (branscherna) 

som underorganisationer (se avsnitt 2.2). 
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2 Kom igång 

Skriv in webbadressen för goAML för att komma till startsidan. Adressen är 

https://fipogoaml.polisen.se  

För att använda portalen rekommenderas följande webbläsare: Firefox, Chrome 

och Edge. MS Internet Explorer stödjs inte.  

 

 

Innan registreringen som rapportör påbörjas bör man fundera över hur ens orga-

nisation är uppbyggd och vilka som ska ha tillgång till vad. Om en organisation 

består av flera verksamhetsområden och därmed bör registrera både en huvud- 

och underorganisation, kommer det att påverka registreringen av enskilda an-

vändare i systemet. En användare till en huvudorganisation kan logga in och 

rapportera för en underorganisation men en användare till en underorganisation 

kan inte rapportera för huvudorganisationen.  

Exempel 
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Finanspolisen rekommenderar att hela manualen läses igenom innan registre-

ringen av rapportör påbörjas.  

För att få tillgång till systemet och kunna rapportera misstänkta transaktioner 

och/eller aktiviteter genom webbportalen måste man registrera en organisation, 

och därefter användare. Användare kan ha egna inloggningsuppgifter till syste-

met men användarna är kopplade till den organisation man rapporterar för. Ge-

nerellt sett bör de personer som ska rapportera vara registrerade som användare. 

Registreringen genomförs i två eller tre steg beroende på om den rapporterande 

verksamheten har underorganisationer eller inte. 

 

2.1 Registrera en organisation 

 

Första steget är att registrera organisationen som användare i goAML. Klicka på 

”Registrera” och välj ”Registrera en organisation”. 

 

Därefter väljer man ”Rapporterande organisation”.  

 

 
 

Var noga med att fylla i alla fält med uppgifter om organisationen. Fält som är 

markerade med asterisk * är obligatoriska och måste fyllas i.  

 

Organisationstyp*: Ange det verksamhetsområde som organisationen lyder 

under.  
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Bank eller finansiell verksamhet?: Verksamhet som har bank- eller finansiell 

verksamhet svarar ”Ja”. De som inte bedriver bank- eller finansiell verksamhet 

svarar ”Nej”. 

Organisationsnamn*: Ange namnet på organisationen. Är organisationen en 

bank så ska organisationsnamnet korrespondera med institutionens namn enligt 

SWIFTRef standard. 

Organisationsnummer*: Ange organisationsnummer. Skriv som en samman-

hängande sträng utan bindestreck, mellanslag eller likande. 

Swift/BIC: Anges om det finns för organisationen men är obligatoriskt att ange 

för bank- eller finansiell verksamhet. Swift anges enligt SWIFTRef standard.  

Epost*: Ange epost-adress till organisationen 

Kontaktperson: Ange namnet på den centralt funktionsansvarige i den rappor-

terande organisationen. Den centralt funktionsansvarige ska vara den person 

som har det övergripande ansvaret i organisationen avseende rapportering av 

misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Detaljerade uppgifter för 

den person som blir administratör för organisationen ska fyllas i under ”Regi-

strering av person” (se nedan). 

Är det en annan organisationstyp än bank eller finansiell verksamhet ska man 

ange en kontaktperson som kan anses vara motsvarigheten till en centralt funkt-

ionsansvarig.  

 

Var noga med att fylla i telefon- och adressuppgifter till organisationen. Det sker 

genom att klicka på respektive .  

 

 

Under ”Registrering av person” anges uppgifter till personen som blir administ-

ratör (och användare) för organisationen. Den personen/användaren kan också 

rapportera. För att fylla i uppgifter om telefon och adress, klicka på respektive 

. Det är viktigt för Finanspolisen att kontaktuppgifterna är korrekta och upp-

daterade. 

Tänk på att det är Användarnamnet som används vid inloggning i kombination 

med lösenordet, inte e-postadressen. Notera därför ditt användarnamn för fram-

tida inloggning.  
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Epost*: Ange epost-adress. Epost-adressen måste vara exakt återgiven. T.ex. är 

adressen Sara.Andersson@doman.se ska den inte skrivas 

sara.andersson@doman.se. E-postadressen används för återställande av lösenord 

för användaren. Man kan inte använda samma e-postadress för flera användare. 

 
 

Regler för bestämmande av lösenord: 

1. Längden på lösenordet ska vara mellan 12 och 25 tecken 

2. Lösenordet får endast bestå av stora och små bokstäver, siffror och spe-

cialtecken 

3. Lösenordet måste innehålla minst en liten bokstav, minst en stor bokstav, 

minst en siffra och minst ett av följande specialtecken: 
-+!#%?*,.@?${}=_?~^&"'<> 
 

Exempel på ett ok lösenord: 

aaaAAA11122& 

Kontroll av lösenordsregeln görs av systemet vid nyregistrering och vid ändring 

av lösenord (vilket är tvingande att göra var 90:e dag).  

 

Fyll i kontrollsiffrorna och klicka sedan på ”Skicka in”.  

 

 
 

Förfrågan skickas automatiskt till Finanspolisen där den kontrolleras och god-

känns, om alla uppgifter är korrekt ifyllda. En kvittens skickas efter godkännan-

det till den e-postadress som angavs vid registreringen. Därefter kan rapportören 

mailto:Sara.Andersson@doman.se
mailto:sara.andersson@doman.se
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börja skicka in rapporter. Om underorganisationer finns till organisationen kan 

de nu registreras samt användare till respektive organisation. 

 

Organisationen/verksamhetsutövaren erhåller ett unikt ID-nummer för den rap-

porterande organisationen. ID-numret ska anges då man registrerar enskilda 

användare till en organisation. Organisations-ID går bl.a. att hitta under menyva-

let ”Mitt goAML” > ”Mina organisationsuppgifter”.  

2.2 Registrera underrapportörer till organisationen 

 

Detta gäller de organisationer som har flera tillämpningsområ-

den/verksamhetsområden, t.ex. om en verksamhetsutövare bedriver både bank 

och verksamhet med bostadskrediter.   

 

Exempel 

Sverigebanken har tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, enligt 

punkten 1 och bostadskredit enligt punkten 12 i 1 kap. 2 § i Lag (2017:630) om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering. Sverigebanken måste först registrera 

sig som användare i goAML som en organisation (se avsnitt 2.1). Därefter måste 

Sverigebanken registrera en underorganisation avseende bostadkredit. Se nedan 

beskrivning.  

Klicka på ”Logga in” i webb-portalen  

 
 

Fyll i det användarnamn och lösenord som skapades vid registreringen av orga-

nisationen, d.v.s. för den som är administratör i goAML för organisationen och 

klicka sedan på ”Logga in”. 

 

 
 

 

 

Under fliken ”Administration” > ”Aktiva organisationer” finns en samlingsbild 

över organisationens id-nr som visas i listform. Eftersom det i nuläget bara finns 

en bransch (organisation) registrerad visas endast den i listan:  
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För att skapa en ny underorganisation (delegerad organisation) klicka på knap-

pen: 

 

 

 
 

Samma process som i avsnitt 2.1 upprepas och uppgifter ska fyllas i om organi-

sationen. Tänk på att välja rätt organisationstyp för underorganisationen. Den 

nya underorganisationen blir automatiskt kopplad till huvudorganisationen och 

dess ID-nummer.  

 

Finanspolisen godkänner den nya underorganisationen. Ett nytt, unikt organisat-

ions-ID för den nya underorganisationen kommer att skickas ut till den e-

postadress som angavs. 

 

Finns det flera verksamhetsområden upprepas processen för varje verksamhets-

område/underorganisation.  

 

Vid nästa inloggning kommer det att se ut på följande sätt under fliken ”Admi-

nistration” > ”Aktiva organisationer”:  

 

 

Bilden ovan visar att Sverigelån och Sverigekredit är registrerade som underor-

ganisationer kopplade till Sverigebanken.  

Efter att man har fått registreringen av underorganisation godkänd av Finanspo-

lisen behöver man registrera minst en användare till den. Detta görs genom att 

registrera en person, se avsnitt 2.3 för instruktion. Man ska då ange det organi-

sations-ID som finns för underorganisationen vid registreringen av person. T.ex. 

så ska organisations-ID 5 användas vid registrering av en person till underorga-

nisationen Sverigekredit, enligt exemplet ovan. Den första personen som regi-

streras till underorganisationen blir automatiskt dess administratör. 

 

2.3 Registrering av användare i systemet  

 

Den personal som ska vara användare i systemet och rapportera ska registreras 

som användare för organisationen eller underorganisationen. Varje verksam-

hetsutövare ansvarar för att kontrollera att användaren har fyllt i rätt uppgifter. 

Organisationen ansvarar också för att godkänna sina egna användare. 
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Observera att ingen inloggning ska ske i webbportalen. 

 

 

 

Klicka på ”Registrera” och välj alternativet ”Registrera en person”.  

 

Fyll i uppgifter om vilken organisation som personen är kopplad till (Organisat-

ions-ID) och uppgifter om den användaren/personen. Användarnamn, e-

postdress, lösenord, för- och efternamn, födelsetid och befattning ska fyllas i. Se 

bild nedan. 

 

Tänk på att det är Användarnamnet som används vid inloggning i kombination 

med lösenordet, inte e-postadressen. Notera därför ditt användarnamn för fram-

tida inloggning. E-postadressen används vid återställande av lösenord. 

 

Observera att alla fält som är markerade med asterisk* är obligatoriska fält och 

måste fyllas i. 

 

 
 

Regler för bestämmande av lösenord: 

1. Längden på lösenordet ska vara mellan 12 och 25 tecken 

2. Lösenordet får endast bestå av stora och små bokstäver, siffror och spe-

cialtecken 

3. Lösenordet måste innehålla minst en liten bokstav, minst en stor bokstav, 

minst en siffra och minst ett av följande specialtecken: 
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-+!#%?*,.@?${}=_?~^&"'<> 
 

Exempel på ett ok lösenord: 

aaaAAA11122& 

Kontroll av lösenordsregeln görs av systemet vid nyregistrering och vid ändring 

av lösenord (vilket är tvingande att göra var 90:e dag).  

 

Under rubriken telefon fyller man i uppgifter om telefonnummer och typ av 

kontaktsätt. Klicka på ”Lägg till” och uppgifterna sparas.  

 

 
 

  

Under ”Adresser” måste uppgifter om ”Adresstyp*” fyllas i. Adressen fylls i 

under ”Adress*” t.ex. Storgatan 1. Därefter ort och land. Klicka på ”Lägg till” 

och uppgifterna sparas.  

 

 

 

Fyll i kontrollsiffrorna i fältet innan förfrågan skickas in till organisationen.  

 
 

Användaren måste godkännas av organisationens administratör innan inloggning 

i goAML kan ske, se avsnitt 4.  
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Ett bekräftelsemail kommer att skickas ut till angiven e-postadress när använda-

ren är godkänd och därefter kan inloggning ske i goAML. 
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2.3.1 Alias 

 

Om det finns ett behov hos verksamhetsutövaren att använda ett alias vid regi-

streringen av en användare till en organisation är det upp till den verksamhetsut-

övaren att säkerställa att den som rapporterar kan härledas hos organisationen 

över tid. 

Fält som är obligatoriska att fylla i vid registeringen behöver även fyllas i för ett 

alias. Det är då upp till verksamhetsutövaren att t.ex. skapa en e-postadress till 

ett alias så att lösenord kan återställas vid behov. 

 

3 Roller och behörigheter 

Det finns två standardroller i goAML som är kopplade till olika typer av fasta 

behörigheter i systemet. Dessa två roller är  

 Administratör (RE admin)   

 Användare (RE user).  

Rollerna återfinns under fliken ”Administration” > ”Hantera användarroller” i 

menyraden.  

3.1 Administratör 

Som ”Admin” har man full behörighet i systemet för sin organisation. 
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3.2 Användare 

Som ”User” har man följande behörigheter: 
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3.3 Rekommendation (roller och behörigheter) 

Det finns inga krav från Finanspolisen på hur rollerna ska fördelas inom organi-

sationens verksamhet och dess användare. Rekommendationen är dock att man 

bör ha en genomtänkt fördelning av användare och administratörer för att täcka 

sitt behov.  

Administratör (RE Admin): Ett fåtal personer som har behörighet till allt, 

som att godkänna nya användare, godkänna ändringar av användare och tilldela 

roll som administratör. Som ”Administratör” kan man även rapportera och ladda 

upp filer i systemet.  

Användare (RE User): Medarbetare som har en mer standardroll och som kan 

rapportera och ladda upp filer i systemet. 

 

Notera även att det är organisationens ansvar att hantera användare och behörig-

heter. Finanspolisen har ingen möjlighet att justera eventuella förändringar för 

enskilda organisationer, t.ex. om personer slutar, se Användarmanual rapporte-

ring avsnitt 11 för mer information om användare, behörigheter och roller.  

 

4 Hantera användare 

Detta avsnitt riktar sig till den eller de som är administratörer för sin organisat-

ion i goAML. 

4.1 Godkänna användare 

Den som registrerade organisationen blir per automatik administratör för organi-

sationen. Administratören är den som godkänner nya användare och uppdate-

ringar av uppgifter om användare. Administratören kan också rapportera. Flera 

personer inom organisationen kan däremot vara administratörer.  

Att tänka på är att de som ska registrera sig som användare till organisationen 

behöver det organisations-ID som är kopplat till organisationen. För en större 

organisation med flertalet användare kan det vara bra att skapa en intern rutin 

för hur detta ska skötas.  

Administratören hanterar nya behörigheter under fliken ”Administration” > 

Hantera förfrågan om användare” 

 

 

Klicka antingen på Väntar på godkännande-1 eller på ögat i högerspalten. Kon-

trollera uppgifterna om användaren så att det är rätt person som ska få behörig-

heten att registrera rapporter för er organisation. Om alla uppgifter stämmer 

klickar man på knappen ”Godkänn”.  
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Användaren får nu ett meddelande till den e-postadress som uppgavs vid regi-

streringen och kan börja rapportera för organisationen. 

Under ”Administration” > ”Hantera användarroller” återfinns organisationens 

registrerade användare. 

 

4.2 Aktiva användare 

 

Under ”Administration” > ”Aktiva användare” återfinns ytterligare information 

kring aktuella användare t.ex. datum när de registrerades som användare. 

 

 

För att se roller, användare och behörigheter måste inloggning i goAML ske av 

en administratör.  

En vanlig användare har inte tillgång till att se uppgifterna ovan.  

 

5 Rapporterande myndighet och tillsynsmyn-
dighet 

 

En tillsynsmyndighet kan både rapportera och ta ut statistiska uppgifter för sina 

tillsynsobjekt i goAML. Myndigheten behöver registrera sig i goAML både som 

Tillsynsmyndighet och som Rapporterande myndighet för att kunna göra detta. 

Kontot för den Rapporterande myndigheten kan rapportera misstänkt penning-

tvätt och finansiering av terrorism i goAML men inte se statistik för sina tillsyn-

sobjekt. Kontot för Tillsynsmyndigheten kan se statistik, men inte rapportera. 

Registreringen sker på samma sätt som beskrivet ovan. En skillnad är att vid 

registrering av Tillsynsmyndighet är organisationstypen redan förvald. I fältet 

står det ”SUP” vilket står för Supervisory Body vilket inte går att ändra i syste-

met. 

 

 


