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FAQ – Frågor och svar kring goAML 
 

Hittar du inte svaret på din fråga här kan du även läsa Finanspolisens användarmanual för rap-

porteringsportalen. Där finns mer information kring hur xml-schemat fungerar och är uppbyggt.  

Klicka i innehållsförteckningen om du vill komma direkt till ett avsnitt. 
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Rapportering via XML 

Vad är XML? 

XML(eXtensible Markup Language) är ett sätt att spara och dela data på ett strukturerat sätt 

genom att all information märks enligt ett schema. Informationen kan till exempel vara adresslis-

tor eller transaktioner. Genom att använda olika taggar struktureras informationen så att det blir 

lätt för en dator att läsa det och att hantera stora datamängder. 

Vad är ett XML-schema? 

Schemat visar hur informationen som XML-filen ska innehålla ska struktureras. Det visar även 

vilka fält som måste fyllas i och vilka värden fälten ska innehålla.  

Vad är en XML-schema-fil? 

En XML-schemafil är en fil som definierar vilka regler som gäller för XML- formatet, vilka fält som 

måste fyllas, vilka fält som är valbara att fylla i och vilka värden vissa fält får har (t ex vilka konto-

typer). Används tillsammans med validatorn för att kontrolera att XML-filer är korrekta. 

Hur stora XML-filer kan laddas upp i Finanspolisens inrapporteringsportal? 

De kan vara upp till 10Mb. 

 

Kommer det vara möjligt att automatiskt ladda upp filer i goAML?  

Både ja och nej. Finanspolisen kommer inte tillhandahålla en sådan lösning.  

Däremot finns det inga tekniska hinder för att verksamhetsutövaren själv utvecklar ett it-system 

som kopplar upp sig mot Finanspolisens webbportal, loggar in automatiskt och sedan laddar upp 

filen. 

Kan man skapa en enklare inrapporteringslösning med hjälp av macron och 
api? 

Det kan gå, kontakta er it-avdelning eller it-konsult för att avgöra om det är möjligt för er verk-

samhet.  Hör gärna av er om er systemutvecklare behöver bolla frågor direkt med våra tekniska 

produktspecialister. Maila till gotogether@polisen.se så kopplar vi ihop er med rätt person. 

Vad är skillnaden mellan att rapportera in manuellt via ett formulär och via en 
XML-fil? 

Skillnaden är att i formuläret matas informationen in manuellt av användaren. Däremot är in-

formationen som efterfrågas detsamma, men sker rapporteringen via XML-fil är informationen 

redan ”färdigförpackad” i en fil.  

Båda sätten kräver en inloggning i finanspolisens inrapporteringsportal. 

Kommer även övriga Polismyndigheten begära in uppgifter i detta format 
(XML) och ska uppgifterna lämnas in via goAML? 

Nej, det är endast rapportering till Finanspolisen som sker via goAML. XML-filerna är specifikt 

utformade för Finanspolisens behov. 

mailto:gotogether@polisen.se
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Det pågår andra projekt som arbetar med att skapa rutiner kring hur verksamhetsutövare ska 

lämna in kontouppgifter till Polisen för t.ex förundersökningar och andra myndigheter. Det är 

ambtionen att formatet som används för GoAML skall kunna återanvändas så att de system som 

utvecklas av VU för GoAML också skall kunna användas för detta. 

 
Går det att ladda upp flera XML-filer samtidigt? 

Ja, men de måste först packas ned i en ZIP-fil. Om även bilagor ska bifogas måste en 

mappstruktur skapas så att det går att se vilken bilaga som hör till vilken XML-fil. 

Hur laddas filerna upp i goAML? 

1. Laddas endast en (1) XML fil upp, kan de laddas in direkt i goAML.  

2. Laddas en (1) XML fil och en eller flera bilaga upp så kan man först lägga in XML filen 

och sedan kommer ett val upp där man kan välja bilagor alternativt så zippas XML fil 

och bilagor ihop till en ZIP fil som man laddar upp. 

3. Laddas flera XML filer och bilagor upp samtidigt så måste filerna och bilagorna läggas i 

mappar innan de zippas ihop. 

 

Kan man använda XMLSpy som XML-validator? 

Ja, det går bra. XMLSpy är en produkt bland flera som kan användas för att validera XML-filer. 

Kan vi köra validatorn för kontroller mot business rules? Det vore smidigt med 
egen validator för det, finns det någon sådan? 

Nej, validatorn kontrollerar inte business rules. Den valideringen görs genom att man testar att 

ladda upp filen i webbportalen.   

Används business rules för att svara på följdfrågor (RIF/RIF_T)? 

Ja, samma schema används vid följdfrågor. Frågor från finanspolisen ställs via Anslagstavlan. 

Alla frågor ska besvaras via goAML genom en RIF eller en RIF_T, om det finns uppgifter. 

Meddelandet på Anslagstavlan ska också besvaras. Särskild instruktion om tillvägagångssätt 

finns. 

Hur många tecken får plats i fritextfältet? 

I fälten Anledning till rapport  och Vidtagna eller planerade åtgärder finns det plats för 4000 

tecken i respektive fält.  

Hur skickar man in kompletterande information? 

Om det finns information utöver det som efterfrågas i XML-schemat går det att bifoga bilagor till 

en rapport. Det går också att kompletter med en AIF eller AIF_T för att t.ex. påvisa en relation till 

ett konto som inte går att redovisa i en STR. 

 
Vi har tillgång till mer data än det vi lämnar i XML-schemat. Hur gör vi för att 
visa det för er? 

Det finns alltid möjlighet att lämna mer information i kommentarsfältet eller genom att bifoga 

separata filer. Är informationen mer komplicerad, kontakta gärna finanspolisen för att diskutera 

en lösning.
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Testa att skicka in XML-filer 

Hur kommer testerna mot er miljö fungera? 

Kontakta oss när ni vill börja testa så lägger vi upp en plan tillsammans.  

Det krävs även att ni registrerar er som användare i webbportalen innan test kan påbörjas. 

Vidare rekommenderar vi att pröva på att manuellt rapportera in något av de 

transaktionsexempel som skickats ut för att få en förståelse för hur rapportstrukturen är 

uppbyggd. 

Kan man använda produktionsdata i testerna? 

Vår testmiljö kommer inte vara uppsatt för att hantera produktionsdata (skarp data). Vi 

rekommenderar därför att ni ”maskar” informationen om det är möjligt. Kontakta oss om ni 

behöver testa med produktionsdata så tittar vi på en lösning tillsammans. 

Kommer verksamhetsutövarna kunna validera inrapporterad information med 
hjälp av businessrules? 

När ni får tillgång till finanspolisens testmiljö kommer filerna som skickas kontrolleras enligt 

business rules.  

  



 

 

 

 

FAQ GOAML - FINANSPOLISEN• 2018 

 

 

 

Finanspolisens XML-schema 
 

Hur ska man rapportera aktuellt saldo på transaktionsnivå?  
Uppgift om saldo är inte ett tvingande fält. Uppgift om aktuellt saldo är däremot särskilt viktigt när 

riskindikatorn INF06 ”Konkreta uppgifter om troligt brottsutbyte” har valts. Detta kommer vara 

Finanspolisen indikator till att det finns möjlighet att ta ett beslut om dispositionsförbud (tillfälligt 

frysa pengar under 48 timmar).  Finanspolisen är i stort behov av att ha ett saldo vid dessa till-

fällen. 

Det räcker med att fylla i saldouppgiften en gång och inte efter varje transaktion. Det ska vara 

det aktuella saldot som finns på kontot vid rapporteringstillfället.  

Vad förväntas för information i respektive fält vid rapportering (både manuellt 
och via XML)? 

Det finns en användarmanual för rapportering. Har ni inte tillgång till den går det bra att vända 

sig till gotogether@polisen.se så skickar vi den till er. 

Oavsett om du rapporterar via webbportalen eller via XML så är det samma information som 

efterfrågas. 

När kommer den slutgiltiga versionen av XML-schemat? 

Schemat uppdateras kontinuerligt allt eftersom vi arbetar med att konfigurera goAML internt. 

Uppdateringarna görs i princip endast för fält som inte längre är obligatioriska, vi lägger alltså 

inte på nya tvingande fält. Det är alltså aldrig någon risk att ni lämnar för lite information även om 

schemat uppdateras. 

Varför har ni gjort förändringar i XML-schemat och inte gått efter UNODC-
schema (som finns tillgänglig på deras webbsida för goAML)? 

UNODC har ett standardschema som lämnas till länder som köpt in goAML, sedan är det upp till 

varje land som användare att utforma detta efter sina behov. Grundstrukturen är densamma som 

UNODC-schema.  

Kommer fältet ”IP-adress” vara tvingande i XML-schemat? 

Nej, det är inte tvingande, men har ni uppgiften så är det bra om ni lämnar dessa direkt eftersom 

det är av stort intresse för Finanspolisen att få in.  

Generellt gäller att det är omständigheterna kring misstanken som styr. Alla uppgifter som är av 

betydelse ska rapporteras in, alltså inte enart de uppgifter som är obligatoriska. Ju fler uppgifter 

som kan rapporteras in i ett tidigare skede desto bättre underlag har Finanplolisen att arbeta 

vidare med. Kompletterande frågor kring inrapporterat material kommer att ställas fortättningsvis.  

Om samma information återkommer på olika ställen i XML-schemat, räcker det 
att man fyller i endast på ett ställe?  

Information som efterfrågas på flera ställen i XML-schemat ska fyllas i på alla efterfrågade 

platser. Anledningen till att de efterfrågas flera gånger är att de ska in på olika platser i 

databasen och kommer att  användas i olika typer av analyser. 

mailto:gotogether@polisen.se
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Vilken information är obligatorisk att rapportera i goAML? 

De fält som är markerade med en asterisk * på portalen är tvingande fält och i XML-

beskrivningen/schemat är de markerade med Y (för Yes/Ja) i kolumnen Required. 

Hur ska man tänka om man inte är en bank? Det vill säga, vi kan inte leverera 
in information i alla fält eftersom vi helt saknar den informationen. 

Ni rapporterar in den information som ni har tillgång till och som ni anser behövs för att visa på 

misstanke om penningtvätt eller terrorfinansiering.  

Observera att de fält som är tvingande (markerade med en asterisk*) måste fyllas i. Det är 

således viktigt att ni snarast återkopplar till finanspolisen om ni inte har tillgång till information 

som är tvingande i goAML och meddelar varför ni inte har tillgång till informationen. 

Vad förväntas i fälten Anledning till rapport och Vidtagna eller planderade 
åtgärder? 

 

Här följer några exempel:  

Exempel 1 

Anledning till rapport (Reason) 

Kunden X har under perioden 2018-01-01-2018-03-20 erhållit flertalet swishtransaktioner som 

avviker mot transaktionsmönstret som angivits i känn din kund. Transaktionerna kan inte 

uteslutas vara hänförliga till någon sorts försäljning. Beloppen är jämna och är i samma intervall 

550 kr, 1050 kr, 1 550 kr osv. Vidare har MR X ingen registrerad näringsverksamhet och saknar 

bolagskoppling. Det finns anledning att misstänka skatteundandragande och penningtvätt. 

Planerad eller vidtagna åtgärder (Action) 

Transaktionsförfrågan har ställts till kunden X gällande dessa swishtransaktioner. Något svar har 

inte inkommit och banken har nu tillfälligt stängt av swishtjänsten i avvaktan på svar eftersom vi 

misstänker ovanstående transaktioner som ett led i penningtvätt. 

 

Exempel 2 

Anledning till rapport (Reason) 

Vid öppnandet av ett privatkonto, 2018-01-26, har vår kund inte anfört att det ska inkomma 

betalningar från utlandet i samband med känn din kund. 

I februari månad inkom två utlandsinsättningar från Kina där mottagarens namn inte stämde 

överens med kontohavarens. Pengarna har omsatts genom swish och bankomatuttag. Vi 

misstänker någon form av bedrägeri. Pengarna har omsatts och aktuellt saldo på kontot är 0 kr i 

dagsläget. 

Planerad eller vidtagna åtgärder (Action) 

Transaktionsförfrågan har gått ut och i avvaktan på svar har tjänsten för utlandsbetalningar 

stängts av eftersom misstanke finns om att kunden tar emot bedrägliga betalningar. 

Om det rapporteras in transaktioner där misstankeindikatorn är Finansiering av terrorism och 

riskindikatorn är kopplad till ett Geogafiskt område så kan det till exempel se ut så här: 
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Orsak (Reason) 

Vår kund har under perioden XXX erhållit swishtransaktioner från olika personer och vår kund 

synes bedriva någon sorts insamlingsverksamhet som är kopplad till en stiftelse med namn XXX. 

Därefter har kunden genomfört flera utlandsbetalningar till Turkiet till samma en och samma 

mottagare där betalningsmeddelandet är ”funding”. Det kan inte uteslutas att det är rör sig om 

finansiering av terrorism. 

 

Åtgärd (Action) 

Transaktionsförfrågan har sänts ut till kunden och i avvaktan på svar har vi tillfälligt stängt av 

utlandsbetalningar eftersom vi inte kan utesluta terroristfinansiering. 

Viktigt är att fälten inte lämnas tomma när rapporttyperna SAR och STR har valts. Har inga 

åtgärder vidtagits skriv det i fältet Vidtagna eller planderade åtgärder. Max antal tecken i 

respektive fält är 4 000 st. 

Det är svårt att veta vad som menas med geografiska områden. Hur ska det 
tolkas? 

Geografiska områden är riskindikatorer utifrån olika anledningar 

- Område eller stat som saknar effektiva system för bekämpning av penningtvätt eller 

finansiering av terrorism. 

- Område eller stat med betydande korruption och annan relevant brottslighet. 

- Område där en stat finansierar eller stöder terroristverksamhet eller där terroristorgani-

sationer är verksamma. 

- Annat geografiskt område 

Om en rapport har koppling till ett område enligt definitionerna ovan anges aktuell indikator. I de 

fall de tre första definitionerna inte passar kan ”Annat geografiskt område” anges. En beskrivning 

av varför området anses vara riskhöjande kan ges i fältet där anledning för att rapportera besk-

rivs. 

 

Vad är skillnaden mellan en STR och en SAR? 

Värde Beskrivning Förtydligande 

STR 
Suspicious 

Transaction 

Report 

Om misstanken har uppkommit som följd av en eller flera genomförda 

eller nekade transaktioner ska en rapport av typen STR, som innehåller 

aktuella transaktioner i strukturerad form, rapporteras till Finanspolisen. 

Här är en eller flera transaktioner involverade. 

SAR 
Suspicious 

Activity 

Report 

Om misstanken har uppkommit om att en kund avser att använda verk-

samhetsutövarens produkter eller tjänster för penningtvätt eller finansie-

ring av terrorism ska en rapport av typen SAR, som innehåller informat-

ion om involverade personer, företag och konton skickas till Finanspoli-

sen. I en SAR är inga transaktioner involverade. 

 

Rapporttypen STR ska väljas när en eller flera transaktioner är involverade. 
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Rapporttypen SAR ska väljas när det är en aktivitet som inte omfattar en transaktion. 

Exempel 1: 

En person som inte är kund sedan tidigare och som blivit nekad till att bli kund och genomföra en 

transaktion så är det rapporttypen SAR som ska väljas. Sen ska man välja en person, ett konto 

eller ett företag som händelsen kopplas till. Du behöver aldrig välja egen kund eller inte egen 

kund. 

Exempel 2: 

En person som är kund och har skickat två transaktioner varav en transaktion blev nekad då ska 

rapporttypen STR väljas. Rapportera den första transaktionen som vanligt och den andra trans-

aktionen fyller du i som nekad transaktion. 

Här kan man välja egen kund. 

Exempel 3: 

En person som tidigare skickat pengar som inte varit misstänkta och personen blir nekad till att 

skicka en transaktion så välj rapporttypen SAR och lämna tidigare transaktioner som en AIF_T 

och ange samma ref.nr som ni angav på SAR. 

Hur ska vi tänka när det gäller STR och AIF_T? Vad är skillnaden och när 
använder vi respektive rapporttyp? 

Exempel: När ni rapporterar en kund som är misstänkt och det rör sig om fler än en specifik 

transaktion så rapporterar ni några av de transaktioner som sticker ut i en STR och redogör 

under ”anledning till rapportering” om resterande transaktioner som därefter kompletteras med 

en AIF_T. Resterande transaktioner skickas därefter in som en AIF_T som kommer kopplas ihop 

med inlämnad STR.  

Hur ska vi hantera känsliga kontouppgifter som till exempel kortnummer? De är 
för känsliga för att i sin helhet exporteras, sparas ner och därefter importeras,   

Uppdatering 2018-12-11 

PCI DSS 

En del verksamhetsutövare har lyft frågor om hur PCI DSS är förenligt med goAML. PCI DSS är 
ett affärsavtal som är ställt under såväl nationell- som EU-lagstiftning. Det krävs således inget 
särskilt avtal med Polismyndigheten för att uppfylla PCI DSS. Det krav som PCI DSS har på 
säker/krypterad information vid överföring av kortuppgifter uppfylls av goAML .  

 

Fullständiga kortnummer 

Kortnummer är att anse som en personuppgift och är en sådan uppgift som verksamhetsutövare 
får behandla i syfte att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. Kortnummer, i 
så fullständig form som de finns tillgängliga, ska rapporeras in. Kompletta kortnummer är en 
viktig uppgift för finanspolisen i syftet att kunna analysera inkommen information och upptäcka 
mönster och risker kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Inför införandet av goAML 
finns det däremot en förståelse hos finanspolisen om att alla verksamhetsutövare inte kommer 
att hinna få all information på plats. De uppgifter man har tillgång till rapporterar man därför in 
tills vidare. Det går alltså att rapportera ett inte komplett kortnummer men då behöver man tänka 
på att fylla i det ofullständiga numret på korrekt sätt, d.v.s. alla siffor och * ska vara placerade på 
rätt ställe. 
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Aktuellt saldo. Ska det vara efter varje transaktion eller vid det datum som rap-
porteringen görs? 

Tanken här är att man lämnar uppgift om saldo vid det datum som är samma som rapporterings-

tillfället. Det är särskilt viktigt i de STR’s som det finns möjlighet till att ta dispositionsförbud dvs. 

att tillfälligt frysa pengar under 48 timmar. Här är finanspolisen i stort behov av att ha ett aktuellt 

saldo. Är kontot spärrat pga. utredning av transaktionen är det viktigt att ange status på kontot. 

Problem med submission_date   

Submission_date fylls i automatiskt vid manuell rapportering. De som använder sig av XML-

uppladdning behöver fylla i datum.  
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Återkoppling på inskickade rapporter 

Kan vi som verksamhetsutövare få direkt återkoppling på rapportnivå eller 
individnivå från Finanspolisen när goAML kommer i drift? 

Nej, det kommer inte att kunna lämnas feedback per rapport eller individnivå på grund av att 

personen/bolaget kanske idag inte är intressant, men kan bli intressant om en vecka alternativt 

några månader framåt i tiden. Ni som verksamhetsutövare kan inte basera era risker och er 

kundkännedom efter finanspolisens bedömning. Det kan även finnas andra omständigheter i 

Polisens register eller att det pågår en förundersökning som gör att finanspolisen inte kan lämna 

sådan specifik återkoppling per individnivå alternativt på rapportnivå. 

Däremot kommer finanspolisen att kunna skapa ett Compliance-ärende och återkoppla om 

modus/trender i sådant som ni rapporterat samt att ge feedback på bra rapporter eller vad som 

kan göras bättre. Ni som verksamhetsutövare kommer även kunna få ta del av bättre analyser 

om risker och modus inom PT/TF eftersom goAML har en bra analysfunktion med oerhört större 

möjligheter än dagens system FIPO-DAR. 

 
Kommer återkopplingen att bli bättre? 

Ja, finanspolisen kommer ha mycket större möjligheter att återkoppla med hjälp av goAML. En 

viss typ av feedback kommer att ske löpande gällande godkända rapporter eller avvisade rap-

porter. När det gäller avvisade rapporter så kommer det finnas en förklaring till varför rapporten 

avvissats. 

Vidare kommer finanspolisen att arbeta i compliance-ärenden där en annan typ av feedback på 

rapporteringen kommer att ske. Här kan finanspolisen samla ihop ett antal rapporter och granska 

dessa och komma med konstruktiv feedback samt trycka på det som är bra i rapporteringen. 

Om finanspolisen begär ytterligare information kring ett ärende, hur 
kommunicerar vi då? 

All kommunikation kommer att ske i goAML via messageboard (anslagstavlan) som även 

innehåller en mailfunktion. Om nya uppgifter begärs in ska den nya informationen läggas in 

enligt samma XML-schema som för SARs och STRs, man väljer då rapporttyperna RIF eller 

RIF_T.  

- RIF är en rapport som innehåller uppgifter om efterfrågad kund. 

- RIF_T är en rapport som innehåller uppgifter om efterfrågade transaktioner på ett 

konto. 
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Inloggning och arbete i webbportalen 

 
Varför får jag felaktig captcha när jag registrerar mig som användare? 

Det kan bero på att den browser som använts är Internet Explorer och då har det blivit felaktig 

captcha för en del, i vart fall i testmiljön. Använd den browser som du har tillgång till, generellt 

när man bygger stora system som goAML brukar det finnas krav att det ska vara en modern 

browser: Chrome, Edge, Opera och Firefox. 

Hur fungerar inloggningen? Kan en rapporterande organisation ha en 
inloggning, men två separata inboxar i anslagstavlan? 

Det finns en inbox men behörigheten styr vad du har tillgång till att se beroende på vilken roll du 

har i den rapporterande organisationen. Detta styr administratören över och kan skapa nya roller 

med olika typer av behörighet. 

Måste för- och efternamn på rapporterande person finnas med? Skulle det 
kunna vara ett gruppnamn för att på så vis kunna avidentifiera som det görs 
idag? 

Detta beror på hur verksamhetsutövaren tänker lägga upp sin rapportering på användarnivå eller 

organisationsnivå. Fipos rekommendation är att man registerar organisation och därefter regi-

strerar användare och att rapportering kommer att ske på användarnivå. Inga uppgifter om den 

som rapporterar in ärendet kommer att lämna goAML och personen som lämnat in rapporten 

kommer inte behöva vittna eller utlämnas i något material utanför Fipo. Fördelen med att det 

finns med namn på den som lämnat rapporten är att finanspolisen kan vända sig till rätt person 

om det är något som är oklart i rapporten. Vidare kommer det för verksamhetsutövare gå att följa 

upp inlämnade rapporter på organisationsnivå, men även på användarnivå om det är önskvärt 

inom organisationen. 

Registrerar man underliggande användare till organisationen så kommer det krävas för- och 

efternamn. 

Vi har olika enheter/tillämpningsområden som samma användare rapporterar 
för, hur gör vi då? 

Ni kommer ha en inloggning för det tillämpningsområde som är registrerad som huvud-

organisation och därefter kopplas de andra delegerande områdena på. Vid inloggning så ska 

den som ska rapporterar göra ett val i rullistan beroende på vilket område som rapporteringen 

avser. En verksamhetsutövare kan ha bankverksamhet men även ha bostadskredit och konsu-

mentkredit som tillämpningsoråden. 

Karin som är anställd hos verksamhetsutövaren loggar in i webbportalen och får upp en rullista 

som Karin är behörig att rapportera för. Exempel, Karin ska rapportera ett ärende gällande en 

kund som har en bostadskredit då ska valet för det området gemföras. Ska en rapportering där-

efter genomföras för bankverksamheten få en utloggning ske och därefter en inloggning och då 

väljer Karin bankområdet i rullistan.  

Kan vår It-avdelning/utvecklare som finns i annat land logga in i goAML? 

Ja, portalen är webbaserad vilket gör att det går att logga in i var som helst i världen. 

Verksamhetsutövaren bestämmer även själv hur strukturen för deras inloggning ska ske. T ex 

personlig inloggning per medarbetare, inloggning för en compliance avdelning, inloggning för 

super-user eller som handläggare. 



 

 

 

 

FAQ GOAML - FINANSPOLISEN• 2018 

 

 

 

Kan man ta ut statistik om inskickade rapporter som en excelfil? 

Ja. 

 
Finns det möjlighet att ha en engelsk version av portalen? 

Ja, det finns ett antal språk att välja mellan. 

 
Går det att bifoga kontoutdrag som en bilaga? 

Kontoutdrag ska skickas in som en AIF_T rapport och den måste alltid vara kopplad till en 

STR/SAR rapport och alla obligatoriska fält i rapporten måste fyllas i. 

Jag vill testa att rapportera manuellt, hur gör jag? 
Är ni inte med i projektet goTogether vänligen maila till gotogether@polisen.se så får ni vägled-
ning. 

 

   

mailto:gotogether@polisen.se
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Misstanke- och Riskindikatorer 
 
Hur kommer ni arbeta med indikationerna? 

Det är otroligt viktigt att ange rätt indikatorer på respektive rapport för finanspolisens arbete, dels 

för uppföljning, statistik samt för att få fram nya modus och trender inom penningtvätt och finan-

siering av terrorism. 

Vad händer om en verksamhetsutövare rapporterar bristfälligt på indikationer? 

Det är inte bra för finanspolisens arbete. Indikationerna är väldigt viktiga när finanspolisen ska 

genomföra sina analyser.  

Det kommer att finnans en förklaring till vad finanspolisen menar med varje indikator. 

Hur vet jag vad som är misstankeindikatorer och vad som är riskindikatorer? 

Det finns tre misstankeindikatorer: 

 

 Penningtvätt 

 Finansiering av terrorism 

 Massförstörelsevapen 

Resterande indikatorer är riskindikatorer som går att sortera i listan genom att klicka på Code i 

webbportalen. 
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Övriga frågor 
 

Samarbetar finanspolisen med andra länder som också implementerar 
goAML? 

Vi har besökt andra länder som har infört goAML och tagit del av deras lärdomar från införandet. 

Däremot finns det inget formellt samarbete med andra länder. 

Hur arbetar finanspolisen för att nå ut med information till de som sällan 
rapporterar in misstänkt penningtvätt? 

I det här projektet har vi valt att fokusera vårt arbete mot de ca 200 verksamhetsutövare som 

rapporterar ofta till finanspolisen. Det nya samarbetsorganet mot penningtvätt kommer däremot 

börja arbeta med frågan tillsammans med övriga myndigheter som ingår i samarbetet. 

När kommer systemleverantören FN med en ny release av goAML? Kommer 
det innebära några förändringar för verksamhetsutövarna? 

FN håller på att förbereda för Release 5.0. Den kommer troligen under 2019. Det är oklart när 

finanspolisen kommer att uppgradera till denna version.  Releasen kan komma att  påverka 

verksamhetsutövarna, men FN arbetar alltid för att de inte ska påverkas i någon större 

omfattning.  

 


