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Finanspolisen byter it-system 

Finanspolisens uppdrag är att omhänderta information om förbrott till penningtvätt eller informa-
tion om när penningtvätt kan misstänkas vara ett led för att dölja vinning av brott. Finanspolisen 
ska på liknande sätt omhänderta information som omfattar finansiering av terrorism. Underrättel-
serna som Finanspolisen tar fram ska sedan ge brottsbekämpande myndigheter möjlighet att 
förebygga och beivra brott. Finanspolisen har även en viktig funktion i Polismyndighetens sats-
ning mot grov organiserad brottslighet. 

Sverige är sedan 1990 medlem i FATF (Financial Action Task Force). FATF är ett 
samarbetsorgan där 34 andra länder, EU-kommissionen och Gulfrådet ingår. Organet arbetar för 
att fastställa internationella standarder och åtgärder för att bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Medlemskapet innebär att vi ska följa de detaljerade krav som 
organisationen ställer på Sverige och därigenom på Finanspolisens system. Det har även 
inneburit att Sveriges lagstiftning skärpts och anpassats.   

För att förbättra möjligheterna för Finanspolisen att leverera analyser och statistik, kommer 
vi under 2018 byta till ett nytt it-system, goAML 

Nya möjligheter  

 

Vårt nya system, goAML, är utvecklat av FN-
organet UNODC (United Nations Office on Drugs 
and Crime) och är skräddarsytt för att stödja finan-
siell underrättelseverksamhet på både operativ och 
strategisk nivå.  goAML används idag av 36 länder 
och finns redan i t ex Danmark, Finland, Tyskland 
och Holland.  

Genom att införa goAML kommer vi minska den 
manuella inrapporteringen och risken för felinmat-
ningar minimeras. 

För Finanspolisen kommer goAML innebära en stärkt analysförmåga och att vi kan arbeta mer 
effektivt eftersom kvaliteten på inrapporterat material blir högre.  Verksamhetsutövarna kommer 
därmed få en ökad möjlighet till bättre återkoppling gällande modus och trender inom penning-
tvätt och finansiering av terrorism..    
 

Vad innebär bytet för inrapporterande verksamhetsutövare? 
I goAML finns tydliga, förutbestämda regler för hur misstänkta transaktioner ska inrapporteras. 
Det innebär att kraven höjs för hur information om transaktioner, personer och företag är struktu-
rerad. Information som lämnas som en fil ska vara i filformatet xml. 
 
Det kommer fortfarande vara möjligt att rapportera in transaktioner manuellt via Finanspolisens 
webbportal, men det lämpar sig bäst när det är få transaktioner som ska rapporteras. Att rappor-
tera många transaktioner manuellt i vårt formulär kommer innebära en stor arbetsbelastning för 
den som rapporterar.  
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Rapportering via en xml-fil 
Verksamhetsutövare med många och omfattande transaktioner rekommenderas att rapportera in 
via en xml-fil. Xml (eXtensible Markup Language) är ett sätt att spara och dela data på ett struk-
turerat sätt genom att all information märks enligt ett schema. Finanspolisen kommer informera 
om hur schemat ska vara strukturerat. 

Verksamhetsutövaren loggar sedan in på Finanspolisens webbportal och laddar upp xml-filen. 
Filen verifieras och en återkoppling ges om filen är godkänd.   

Genom att använda xml blir det färre manuella steg, mindre risk för fel i informationen och ett 
stort antal transaktioner ryms i en och samma rapport (upp till 10 MB) 

Rapportering via formulär i webbportal 

 

 
Verksamhetsutövare med ett fåtal transaktioner att 
rapportera kan precis som tidigare logga in i  
Finanspolisens webbportal och lämna sina  
rapporter via ett formulär. Informationen som ska 
lämnas kommer behöva vara mer detaljerad än vad 
den är idag. 

Ska många transaktioner rapporteras samtidigt 
rekommenderar vi att ni skapar en xml-fil och se-
dan laddar upp den via webbportalen. 

 
Förbättrad funktionalitet  
Vår nya portal kommer förenkla samarbetet med verksamhetsutövarna genom en ny och förbätt-
rad funktionalitet. Portalen får även ett modernare utseende. 
 

• Säkrare inrapportering 
Enklare och säkrare inrapporteringsfunktion genom kontrollerat inloggningsförfarande. 

 
• Data valideras direkt 

Information som rapporteras in i goAML valideras direkt när det kommer in i systemet. 
En direkt återkoppling ges på om den levererade informationen är korrekt. 
 

• Leveranskvitto 
Direkt återkoppling på att informationen har levererats i goAML. 
 

• Historik 
Verksamhetsutövarens tidigare inrapporterade material finns kvar och kan följas i 
webbportalen. 
 

• Kommunikation 
Finanspolisen och verksamhetsutövare kan kommunicera direkt via portalen. 
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Vad händer nu? 
Finanspolisen kommer under våren 2018 implementera goAML internt. Samtidigt startar vi upp 
ett projekt, goTogether, där vi tillsammans med verksamhetsutövarna arbetar för att göra  
övergången till goAML så bra som möjligt. Arbetet kommer pågå under januari – september. 

goTogether är uppdelat i två grupper: 

• Grupp 1, B2B, arbetar med att implementera en lösning för att kunna rapportera via 
xml.  
 

• Grupp 2, Portal, kommer arbeta med att ge feedback på hur det fungerar att rapportera 
via formuläret i webbportalen.  

Information om hur projektet går kommer fortlöpande via Finanspolisens nyhetsbrev. Har du inte 
fått inbjudan men vill delta i projektet, kontakta gotogether@polisen.se 

För att Finanspolisen ska få full effekt av goAML är samarbetet med verksamhetsutövarna av 
stor betydelse. Vi kommer därför arbeta aktivt med att ge våra rapportörer stöd under införandet 
av goAML. 

 

Tidplan 
Vår målsättning är att goAML ska vara implementerat i september 2018. 
 

Mer information 
Kontakta oss gärna om du vill ha mer information, gotogether@polisen.se  
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