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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Finansiell verksamhet blir allt viktigare, både lokalt och internationellt. Detta har lett till 

en ökad reglering av marknaden, särskilt efter finanskrisen år 2008-2009. Finanskrisen 

har bland annat lett till strängare kontroll av fysiska och juridiska personer som söker 

tillstånd eller avser att förvärva en andel i eller leder ett institut1 på finansmarknaden. Det 

åligger Finansinspektionen att pröva om dessa personer är lämpliga att besitta den 

beslutsfattandemakt som en sådan position medför. Reglerna syftar till att värna om 

finansmarknadens stabilitet, att förbättra konsumentskyddet på finansmarknaden och att 

öka allmänhetens tilltro till det finansiella systemet.2 

Ägarens, förvärvarens eller ledningspersonen lämplighet regleras i flera olika 

regelverk. Reglerna har sitt ursprung i direktiv från EU som sedan införlivats i svensk 

rätt. Regelstrukturen är huvudsakligen harmoniserad mellan medlemsstaterna och olika 

institut.3 Huvudregeln är att skyldigheten beskrivs i den lagstiftning som avser 

instituttypen ifråga. Sektorsspecifika regler finns för kreditinstitut4, värdepappersinstitut5, 

reglerade marknader6, clearingorganisationer7, leverantörer av datarapporteringstjänster8, 

försäkringsföretag och -förmedlare9, betalningsinstitut10, institut för elektroniska 

pengar11, fondbolag12 och vissa övriga verksamheter13. Vidare tillämpas 

 
1 Begreppet institut används inte synonymt med ett finansiellt institut. Med institut avses i denna uppsats 

alla reglerade verksamheter under Finansinspektionens tillsyn. Ett finansiellt institut används på samma 

sätt som i tillsynsförordningen.  
2 Eklund (2015) s. 82-87, Moloney s. 36-47, Odelberg s. 255 och FI Dnr 09-3117. 
3 Den ursprungliga harmoniseringen av svenska ägar- och ledningsprövningsreglerna skedde i mitten av 

1990-talet, se prop 1995/96:173 s. 64. Ägarprövningsreglerna harmoniserades i samband med införandet 

av det förvärvsdirektivet, se prop. 2008/09:155 s. 71-72 och propositionens bilaga 5 för en 

parallelluppsättning. Observera att den svenska lagstiftningen har ändrats endast i mycket liten grad sedan 

harmoniseringen år 2009. 
4 3 kap. 1-2 §§ och 14 kap. LBF. Regleringen avser även bostadskreditinstitut och -förmedlare enligt 2 kap. 

2-3 §§ och 3 kap. 2 § och konsumentkrediter enligt 5-7 §§ LVK. 
5 3 kap. 1-2 §§ och 24 kap. VpmL.  
6 12 kap. 2-3 §§ och 24 kap. VpmL.  
7 19 kap. 3-4 §§ och 24 kap. VpmL. 
8 10 kap. 1-2 §§ och 24 kap. VpmL. 
9 2 kap. 4-5 §§ och 15 kap. 4-5 §§ FRL och 2 kap. 7-8 §§ FDL. 
10 2 kap. 3 och 6-8 §§ BTL 
11 2 kap. 1-6 §§ LEP. 
12 2 kap 1-2 §§ och 11 kap. LVF samt 3 kap. 3-7 §§.  
13 Finansinspektionen ledningsprövar också ledningen hos en pensionsstiftelse, 16 a § TrL. 

Pensionsstiftelser som omfattar över 100 personer faller under delad tillsyn mellan inspektionen och 

länsstyrelserna. Spar- och låneföreningar enligt 7 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och 

valutaväxlare och andra finansiella institut och valutaväxlare enligt 2 § valutaväxlingslagen kan ansöka om 

registrering i Finansinspektionens register. Dessa föreligger dock inte under Finansinspektionens tillsyn. 
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Finansinspektionen föreskrifter för de relevanta sektorerna. Det finns också riktlinjer från 

de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma.14 Sammanfattningsvis krävs 

kunskap om både unionsrätten och de svenska reglerna för en djupare förståelse av 

regelstrukturen.15 

Trots harmoniseringen innebär den stora mängden föreskrifter att praktiska frågor 

om tillämpning kan uppstå. Det finns knapphändig praxis och forskning på området som 

kan belysa tillämpningen.16 Finansinspektionen har också getts ett förhållandevis brett 

utrymme, ”fria skön”, av lagstiftaren att bedöma lämpligheten i enskilda fall.17 

Myndigheten har trots detta inte förtydligat hur bedömningsprocessen går till. Den ökade 

regleringsgraden i kombinationen med en brist på prejudikat samt Finansinspektionens 

tystnad avseende bedömningsprocessen ökar behovet av en rättsutredning av den gällande 

rätten. 

 

1.2. Problemformulering och syfte 

Denna uppsats är en rättsutredning om ägar- och ledningsprövning i svensk rätt. 

Uppsatsen är avsedd att skapa en generell bild av ägar- och ledningsprövning. 

Marknadens internationalisering, den snabba regeltillväxten på finansmarknaden samt 

den ringa mängden forskning och praxis som avser ägar- och ledningsprövningar kan 

göra det svårt för den enskilde aktören att förstå och tillämpa reglerna. Det är därför 

relevant att ta ett helhetsgrepp på regelverken och dra slutsatser som avser den gällande 

rätten, de lege lata. Min primära målsättning att skapa en tydligare bild av regelstrukturen 

för aktörer på finansmarknaden. 

Uppsatsen har även en sekundär målsättning, att diskutera rätten de lege ferenda 

i förhållande till lagstiftningens syften, skyddsobjekt och de fri- och rättigheter den 

inskränker samt de förvaltningsrättsliga principer som styr Finansinspektionens arbete. 

Detta görs genom att diskutera domstolsavgöranden som avser inspektionens 

lämplighetsprövning. Jag anser att det är viktigt att identifiera de allmänna intressen som 

 
14 De europeiska tillsynsmyndigheterna roll definieras i ESA-förordningarna. Se särskilt art. 8 för 

myndigheters uppgifter och befogenheter. 
15 För ett intressant bidrag om regelstrukturen på den svenska finansmarknaden, se Hanqvist: 

Tillståndsförvaltningen — särskilt avseende den finansiella sektorn Del I-II.  
16 Med detta avses särskilt ledningsprövning, se prop. 1995/96:173. Se kapitel 3 i uppsatsen för en närmare 

diskussion av tillämpning.  
17 Prop. 2008/09:155 s. 91-93. Svenska myndigheter har allmänt en bred fri skön vid lämplighetsprövning, 

Bull s. 101-102. De svenska myndigheters fria skön är bred i internationell jämförelse, Reicher s. 339.  



  

3 
 

motiverar rättighetsinsänkringar för att tolka den gällande rätten och förstå inspektionens 

och domstolarnas bedömningsprocess. 

 

1.3. Avgränsningar 

Jag kommer endast att fokusera på lämplighetsprövning av institut på finansmarknaden 

och diskutera ägar- och ledningsprövningar Finansinspektionen är skyldig till att göra. 

Den löpande interna prövning som institut på finansmarknaden ska bedriva lämnas 

utanför uppsatsen, liksom lämplighetsprövningar utanför finansmarknaden.18 Potentiella 

ingripanden och sanktionsprocessen i samband med ägarprövning kommer inte att 

diskuteras i längd. 

Uppsatsen fokus ligger på institut som omfattas av Finansinspektionens tillsyn. 

Detta innebär att institut som endast omfattas av registreringsförfarande inte kommer att 

analyseras närmare. Uppsatsen berör utländska företag endast om företaget avser att 

grunda eller förvärva ett svenskt aktiebolag. Detta eftersom institutet ligger under tillsyn 

i det land där det har sitt tillstånd.19 Jag kommer inte att särskilja företagstyper i texten, 

men kommer att utgå från aktiebolagsformen.20 Slutsatserna är relevanta även för 

verksamhet som bedrivs i annan form.  

 

1.4. Metod och material 

1.4.1. Metod  

Uppsatsen är skriven ur ett rättsdogmatiskt perspektiv. Detta innebär att rättsfrågan tolkas 

med hjälp av de rättskällor som finns i normhierarkin, i första hand lagtext, förarbetena, 

praxis och rättsdogmatisk litteratur.21 Jag kommer beskriva den gällande rätten i syfte att 

systematisera rättsreglerna som avser Finansinspektionens lämplighetsprövning. Sedan 

jämförs reglernas ordalydelse och syfte för att komma fram till den tolkning som enligt 

min mening skapar bästa förutsättningar att uppfylla lagstiftningens syfte. I samband med 

 
18 Jämför ledningsriktlinjerna (SV) s. 10-14 avdelning II, med undantag till den lämplighetsbedömning som 

vissa institut ska lämna till Finansinspektionen i samband med ledningsförändringar.  
19 Observera dock att filialer ligger under Finansinspektionens tillsyn, filiallagen. Dessa utesluts för att hålla 

texten koherent. 
20 Enligt min uppfattning är aktiebolag den predominanta företagssammansättningen på den svenska 

finansmarknaden. 
21 Peczenik, s. 249-250, Jareborg s. 8. 
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detta kommer jag att värdera rättstillämpningen i ljuset av de syften som anges i 

förarbetena och förvaltningsrättsliga principer. 

Skyldighet till ägar- och ledningsprövning specificeras i den lagstiftning som är 

relevant för tillståndstypen ifråga. Trots detta är regleringen till stor del harmoniserad, 

vilket även anges som en målsättning inom EU.22 Det därför mest relevant att se 

regelstrukturen som en helhet. Jag kommer inte att fokusera på någon särskild form av 

tillstånd utan dra mer allmänna slutsatser avseende Finansinspektionens 

lämplighetsprövning. På grund av den begränsade mängden material på området och den 

höga harmoniseringsgraden kommer jag att göra vissa analogislut. Dessa kommer att 

redogöras för under avsnittet material. Jag kommer att använda lag (2004:297) om bank- 

och finansieringsrörelse (BFL) som exempel genomgående i texten. När jag diskuterar de 

handlingar som Finansinspektionen begär in refereras till FFFS 2009:3.23  

 

1.4.2. Material 

Finansinspektionens lämplighetsprövningar har inte studerats vetenskapligt i större 

omfattning, vilket är varför jag till stor del kommer att granska reglernas ordalydelse och 

syfte. Relevant material från både Sverige och EU kommer att beaktas. Detta omfattar 

lagtext, förarbeten samt riktlinjer från Finansinspektionen och de europeiska 

tillsynsmyndigheterna.  

Uppsatsen har sin utgångspunkt i två propositioner: prop. 1995/96:173, Förstärkt 

tillsyn över finansiella företag och prop. 2008/09:155, Förvärv av kvalificerade innehav 

i finansiella företag, m.m. som har bidragit till den höga harmoniseringsgraden bland de 

svenska lämplighetsprövningsreglerna. Den förstnämnda fungerade som en initial 

harmonisering av de svenska reglerna och sätter fortfarande ramarna för 

ledningsprövning. Det sistnämnda introducerade det numera ersatta förvärvsdirektivet till 

svensk rätt och reglerar särskilt ägarprövning.24 Jag kommer också att använda mig av 

andra förarbeten samt riktlinjer från Finansinspektionen och de europeiska 

tillsynsmyndigheterna. De europeiska tillsynsmyndigheters riktlinjer kommer att 

 
22 Prop. 2008/09:155 s. 71. 
23 Detta görs av framställningstekniska skäl och motsvarar lagstiftarens resonemang avseende 

sakframställningen i prop. 1995/95:173 s. 124 och prop. 2008/09:155 s. 71. Båda propositionerna anger att 

reglerna är harmoniserade avseende olika institut på den finansiella marknaden och använde LBF som 

exempel. LBF har också fungerat som grundföreskrift för andra lagstiftningar, se bland annat lagstiftarens 

diskussion i prop. 2002/03:150 s. 162. 
24 Se prop 1995/96:173 s. 64 och prop. 2008/09:155 s. 71-72. Se även FI Dnr 09-3117. 
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jämställas med svenska allmänna råd i enlighet med Finansinspektionens tolkning 

regelverkens giltighet.25 I de fall den nationella rätten avviker från dessa kommer den 

nationella rätten ges företräde och skillnaden belysas, likt det följ-eller-förklara-systemet 

som gäller för riktlinjerna.26 Som tidigare nämnts kommer BFL användas som 

återkommande exempel i uppsatsen. Skillnader mellan lagen och andra föreskrifter 

kommer att belysas i texten. 

Jag kommer särskilt att använda mig av de europeiska tillsynsmyndigheternas 

förvärvsriktlinjer samt EBA:s och Esma:s ledningsriktlinjer. Det är värt att anmärka att 

de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer har olika omfattning på 

svenska och engelska. Jag kommer att använda mig huvudsakligen av den svenska 

versionen eftersom Finansinspektionen anser att skyldigheten att följa de gemensamma 

riktlinjerna inträder endast om riktlinjen finns på svenska.27 Enligt min mening är det trots 

detta relevant att studera även de ursprungliga engelska versionerna. Särskilt den engelska 

versionen av ledningsriktlinjerna innehåller en mer utförlig motivering av reglernas syfte. 

Jag kommer att redovisa vilken av de två versionerna jag använt i fotnoterna.28 

 Jag kommer att dra vissa analogislut av riktlinjerna. Förvärvsriktlinjerna används 

för att utreda lämplighetsprövningens omfattning vid ägarprövning. Reglerna avser i 

första hand förvärv men kommer även att analogiseras till andra 

ägarprövningssituationer. Detta bedöms vara lämpligt eftersom lagstiftaren angett att 

både initiala ägarprövningar och senare förvärv ska behandlas lika samt att 

Finansinspektionen använt riktlinjerna som vägledning.29 Ledningsriktlinjerna kommer 

att analogiseras i den mån det är lämpligt vid ledningsprövning. Möjligheterna till 

analogisering är dock smalare då riktlinjerna endast avser en begränsad grupp av 

institut.30 Eventuella skillnader kommer att lyftas fram i texten. 

 
25 FI Dnr 12-12289 särskilt s. 1 och 10-11 samt Verhelst 40-41. Enligt art. 16(2) ESA-förordningarna 

tillsynsmyndigheterna ska de upprätta riktlinjer och rekommendationer. Också, enl. art. 16(3) ska ”[d]e 

behöriga myndigheterna och finansinstituten ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och 

rekommendationer”. 
26 Art. 16(3) ESA-förordningarna. Prop. 2008/09:155 s. 94. 
27 FI Dnr 12-12289 s. 12. 
28 De svenska språkversionerna har beteckning SV, de engelska EN. 
29 Det avgörande för analogiseringen är att lagstiftningens syfte är det samma, Lehrberg s. 262. 

Harmonisering har angetts som syfte i prop. 1995/96:173 s. 63-64 och 90-92 samt prop. 2008/09:155 s. 71-

72, 95-96 och 119-120. Regeringen har angett att mindre företag inte bör behandlas annorlunda i 

regelverken, se särskilt prop. 1995/96 s. 119. 
30 Riktlinjerna avser kreditinstitut, värdepappersinstitut, finansiella holdingföretag och blandade finansiella 

holdingföretag, ledningsriktlinjerna (SV) s. 3-4 p. 5 och 8. 
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Jag använder mig av rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätten i 

Stockholm (hädanefter kammarrätten) och förvaltningsrätten i Stockholm (hädanefter 

förvaltningsrätten) för att analyseras den praktiska regeltillämpningen. Rättsfallens 

rättskällevärde har tagits hänsyn till och underrätternas domar kommer att användas för 

att exemplifiera den svenska rättstillämpningen.  

 

1.5. Disposition   

Uppsatsen består av tre kapitel och en sammanfattande slutsats. De första två är utgör en 

helhet som beskriver vilka regler som aktualiseras vid en lämplighetsprövning av 

institutets ledning och ägare. Dessa är av beskrivande natur. Den tredje utgör en 

diskussion av lagstiftningens syften, skyddsobjekt och den praktiska rättstillämpningen. 

Kapitel 2 är uppsatsens första beskrivande del. I kapitlet beskrivs den gällande 

rätten vid en ägarprövning. Kapitlet redogörs för situationer som framkallar en 

ägarprövning, den berörda personkretsen och den bedömning Finansinspektionen ska 

göra. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattande kommentar. I kapitlet efter, kapitel 

3, introduceras ledningsprövning. Kapitlet har samma struktur som kapitel 2. Kapitlet 

beskriver den personkrets som ska ledningsprövas och inspektionens bedömning av 

ledningspersoners lämplighet. Dessa två kapitel utgör uppsatsens tyngsta del. 

Dessa följs av kapitel 4 ”Lämplighetsprövning i praktiken”. Kapitlet innehåller en 

beskrivning av de skyddsobjekt som motiverar behovet av lämplighetsprövning samt de 

rättigheter som prövningen inskränker. I kapitlet kommer jag att diskutera 

domstolsavgöranden i syfte att utreda om den praktiska rättstillämpningen utgör en 

lyckad genomförande av lagstiftningens ändamål. I samband med detta diskuteras även 

gränserna för Finansinspektionens fria skön. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 

kommentar. 

För att underlätta läsning påbörjas och avslutas varje kapitel med en kort 

sammanfattning av kapitlets innehåll. För den som läser texten i elektronisk form används 

hyperlänkar för att göra det enklare att hoppa mellan avsnitten. På grund av likheterna i 

bedömningen kommer jag att referera till andra avsnitt när lämpligt.  
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2. Ägarprövning 

2.1. Inledande anmärkningar 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de situationer som framkallar en ägarprövning 

och beskriva hur en ägarprövning går till, med fokus på de kriterier som utgör grunden i 

Finansinspektionens bedömning i sak. Kapitlet fungerar som en beskrivning av den 

gällande rätten. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. Som nämndes 

inledningsvis, kommer jag att använda BFL som exempel.  

 

2.2. Allmänt om ägarprövning och den tillämpliga lagstiftningen 

Skyldighet att ansöka om ägarprövning hos Finansinspektionen uppstår vid nästan all 

finansiell verksamhet. Det åligger inspektonen besluta vem som kan bedriva 

tillståndspliktig verksamhet på den svenska finansmarknaden. De flesta former av 

finansiell verksamhet kräver tillstånd från myndigheten, med undantag för finansiella 

institut, inlåningsföretag och valutaväxlare vilka omfattas av ett registreringsförfarande. 

Skyldighet till ägarprövning uppstår vid två situationer. Ägarens lämplighet ska prövas 

när ett företag ansöker om tillstånd bedriva verksamhet på den svenska finansiella 

marknaden. Förvärvarens lämplighet prövas vid ett planerat förvärv av andelar eller aktier 

i ett institut som redan ligger under inspektionens tillsyn.31 

I BFL definieras skyldigheten i två separata kapitel, det tredje som avser 

förutsättningar för det initiala tillståndet och det fjortonde som beskriver särskilda regler 

för prövning av ägarens lämplighet. Enligt 3 kap. 2 § första stycket 3 ska tillstånd att 

bedriva bank- eller finansieringsrörelse endast medges om följande förutsättningar är 

uppfyllda: 

 

”[D]en som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i företaget 

bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut[.]”32 

 

 
31 Se 3 kap. 2 § och 14 kap. 2 § BFL, 2 kap. 2-3 §§ och 3 kap. 2 § LVB, 6-7 §§ LVK, 3 kap. 1-2 §§, 10 kap. 

1-2 §§, 12 kap. 2-3 §§, 19 kap. 3-4 §§ och 24 kap. 3 § VpmL, 2 kap. 4-5 §§ och 15 kap. 4-5 §§ FRL, 2 kap. 

7-8 §§ FDL, 2 kap. 3 och 6-8 §§ BTL, 2 kap. 1-6 §§ LEP, 2 kap 1-2 §§ och 11 kap. 3 § LVF samt 3 kap. 3 

och 7 §§ LAIF, 7 § lagen om inlåningsverksamhet och 2 § valutaväxlingslagen. 
32 Utdrag ur 3 kap. 2 första stycket 3 lagen BFL. Uppsatsförfattarens kursiv. 
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Enligt 14 kap. 1 § första stycket BFL ska ägarprövning genomföras i vid ett direkt eller 

indirekt förvärv av egendom som utgör ett kvalificerat innehav, överstiger andra 

gränsvärden eller leder till att kreditinstitutet blir ett dotterföretag. Beskrivningen 

fortsätter i 14 kap. 2 § första stycket, där förutsättningarna för ett sådant innehav 

specificeras närmare: 

 

”Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms lämplig att utöva 

ett väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut och det kan antas att det 

tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika 

påverkan på verksamheten i kreditinstitutet.”33 

 

Sammanfattningsvis krävs en lämplighetsprövning av de ägare som besitter ett 

kvalificerat innehav av andelar eller aktier i ett företag och som ansöker om att bedriva 

tillståndspliktig verksamhet. Ägarprövningsreglerna aktualiseras också vid direkta eller 

indirekta förvärv av kvalificerade innehav. Det finns således tre rekvisit som kommer att 

utgöra grunden för detta kapitel: (1) ansökan om initialt tillstånd eller förvärv, (2) 

kvalificerat innehav och (3) ägarens eller förvärvarens lämplighet. 

Enligt min mening har dessa tre rekvisit var sin roll. Det första fungerar som 

lagvalsregel – olika regler aktualiseras beroende på om situationen avser det initiala 

tillståndsförfarandet eller vid kvalificerade förvärv. Reglerna i de två situationerna är 

mycket lika varandra, utan att vara identiska. Både handläggningstid och vissa delar av 

lämplighetsprövningen varierar beroende på vilken av situationerna prövningen görs vid. 

Det andra rekvisitet sätter ramarna för ägarprövningen likt en domsrättsregel. 

Ägarprövningen ska genomföras endast om en person besitter eller avser att förvärva ett 

kvalificerat innehav samt om ägandet överstiger vissa andra gränsvärden. Förvärv som 

inte överstiger dessa värden kan inte ägarprövas. Endast om ett kvalificerat innehav 

föreligger har Finansinspektionen en rätt att göra en bedömning i sakfrågan. Det tredje 

rekvisitet beskriver vad som ägarprövningen faktiskt avser: ägarens eller förvärvarens 

lämplighet. Denna regel skapar grunden för själva prövningen. 

Jag kommer nu att gå igenom dessa tre rekvisit i den ordning jag introducerat dem. 

Det tredje kommer att utgöra kapitlets tyngsta del. 

 

 
33 14 kap. 2 § första stycket BFL. Uppsatsförfattarens kursiv. 
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2.3. Ansökan om en ägarprövning – initialt tillstånd eller förvärv 

När ett företag ansöker om ett nytt tillstånd genomförs ägarprövningen som ett led av 

tillståndsprövningen. Det åligger Finansinspektionen att vägra auktorisera ett företag vars 

ägare inte bedöms vara lämplig att bedriva tillståndspliktig finansiell verksamhet. Det 

åligger dessutom inspektionen att ingripa mot dem som bedriver verksamheten utan att 

uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen, däribland kravet på ägarnas lämplighet.34 

Den andra situationen som framkallar en ägarprövning uppstår när en fysisk eller 

juridisk person avser att förvärva ett kvalificerat innehav i ett institut som står under 

Finansinspektionens tillsyn. Huvudregeln är att institutet ska ansöka om tillstånd för det 

tilltänkta förvärvet. Ansökan ska ske skriftligen innan förvärvet genomförts, med 

undantag för bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt. Då ska 

förvärvaren istället ansöka om Finansinspektionens tillstånd inom sex månader från 

förvärvet för att behålla innehavet i institutet.35 I de fall där en anmälan om ändring är 

tillräcklig måste institutet snarast meddela Finansinspektionen när den fått vetskap om 

ändringen.36 

Ett institut ska ansöka om ägarprövning även när det blir ett dotterföretag.37 Enligt 

1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) är ett moderföretag ett aktiebolag som äger en 

andel i ett annat företag och (1) innehar mer än hälften av samtliga röster i detta företag, 

(2) till följd av avtal med andra aktieägare innehar mer än hälften av samtliga röster, (3) 

kan utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i företagets styrelse eller (4) har rätt 

att utöva bestämmande inflytande i företaget till följd av företagets stadgar. I 12 § 

preciseras att regleringen är tillämpbar även för andra fysiska eller juridiska personer än 

aktiebolag. Eftersom moderföretaget per definition utövar beslutande inflytande 

 
34 Prop. 2008/09:155 s. 95-96 och s 136. Se 3 kap. 2 § och 15 kap. BFL, 2 kap. 2-3 §§, 3 kap. 2 § och 6 kap. 

LVB, 6-7, 20 och 22-28 §§ LVK, 3 kap. 1-2 §§, 10 kap. 1-2 §§, 12 kap. 2-3 §§, 19 kap. 3-4 §§ och 25 kap. 

VpmL, 2 kap. 4-5 §§ och 18 kap. FRL, 2 kap. 7-8 §§ och 9 kap. FDL, 2 kap. 3 och 6-8 §§ och 8 kap. BTL, 

2 kap. 1-6 §§ samt 5 kap. 8-17 och 23-26 §§ LEP, 2 kap 1-2 §§ och 12 kap. LVF samt 3 kap. 3 och 7 §§ 

samt 14 kap. LAIF.  
35 14 kap. LBF, 24 kap. VpmL, 15 kap. FRL, 11 kap. LVF. 14 kap. LBF tillämpas i sin huvudsak även för 

bostadskreditinstitut, konsumentkreditinstitut, betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar, se 2 

kap. 5 § LVB, 6-7 och 10 §§ LVK, 2 kap. 8 § BTL samt 3 kap. 4 § LEP. Enligt 3 kap. 10 § LAIF ska en 

förvaltare av en alternativ investeringsfond som avser att genomföra väsentlig ändring i sin verksamhet 

anmäla om detta till Finansinspektionen som sedan bestämmer om ändringen ska godtas. Reglerna om arv, 

bodelning eller motsvarande är inte lika relevanta vid alternativa investeringsfonder eftersom fysiska 

personer som huvudregel inte kan investera i fonden. Enligt min mening är det logiskt att reglerna tillämpas 

även vid arv och testamente, den föreslagna lydelsen för 13 kap. 2 § LAIF i prop. 2012/13:155 bilaga 4. 
36 Enligt 8 kap. 6 § FDL försäkringsförmedlare ska anmäla förvärv. Detsamma gäller för de företag som 

omfattas av registreringsförfarande, se 6 § lagen om inlåningsverksamhet och 3 § valutaväxlingslagen. 
37 14 kap. 1 § första stycket 2 LBF, 24 kap. 1 § första stycket 2 VpmL, 15 kap. 1 § första stycket 2 FRL 

och 11 kap. 1 § första stycket 2 LVF. 
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förefaller det naturligt att koncernbildning omfattas av ägarprövningsreglerna. 

Finansinspektionen ska förbjuda ett förvärv om förvärvarens lämplighet kan ifrågasättas, 

vilket innebär att myndigheten har en rätt att hindra koncernbildning inom verksamhet 

som faller under dess tillsyn. Inspektionen kan ingripa om förvärvet skulle genomföras 

trots att förvärvarens lämplighet blivit ifrågasatt. Det åligger inspektionen bland annat att 

förelägga en ägare till att avyttra sina aktier eller andelar i institutet alternativt hindra 

denna från att använda sin rösträtt. Myndigheten kan även återkalla institutets tillstånd.38 

Ägarens lämplighet är en löpande förutsättning. Det åligger Finansinspektionen att 

säkerställa att olämpliga personer inte besitter kvalificerade innehav i ett institut under 

tillsyn. Inspektionen får förelägga en ägare att avyttra så stor andel innehavet att det inte 

längre bedöms kvalificerat. Detta kan ske vid kvalificerat misskötsamhet, exempelvis om 

en ägare skulle dömas för finansiell brottslighet. Det åligger institutet att löpande upplysa 

Finansinspektionen om ändringar som kan påverka dess tillstånd.39 

 

2.4. Kvalificerat innehav – den personkrets som ska ägarprövas 

2.4.1. Gränsvärden och väsentligt inflytande 

Ägarprövning utgår från ett kvalificerat innehav i ett institut. Ett kvalificerat innehav 

utgör 10 procent eller mer av kapitalet eller rösterna i institutet, eller ett väsentligt40 

inflytande över institutet. Andra gränsvärden som framkallar en ägarprövning är 20, 30 

och 50 procent. 41 En ägare eller en förvärvare behöver inte ägarprövas om den andel 

denne besitter eller förvärvar understiger 10 procent, eller om denne ökar sitt ägande utan 

att överstiga ett gränsvärde, exempelvis från 10 till 15 procent, så länge innehavet inte 

leder till väsentligt inflytande i institutet. Enligt min mening aktualiseras två kriterier när 

 
38 Prop. 2006/07:115 s. 349. Se 14 kap. 6-10 §§ och 15 kap. BFL, 24 kap. 7-11 §§ och 25 kap. VpmL, 15 

kap. 14-18 §§ och 18 kap. FRL, 11 kap. 7-11 §§ och 12 kap. LVF, 14 kap. LAIF, 2 kap. 8 § och 8 kap. 8-

26 §§ BTL 2 kap. 5 § och 6 kap. LVB, 6-7, 10 och 20-33 §§ LVK, samt 3 kap. 4 § och 4 kap. 8-25 §§ LEP 

samt 8 kap. 6 § och 9 kap. FDL. 
39 Prop. 2008/09:155 s 97-98. Se 14-15 kap. BFL, 24-25 kap. VpmL, 15 och 18 kap. FRL, 11-12 kap. LVF, 

3 kap. 10 § och 14 kap. LAIF, 2 kap. 5 § och 6 kap. LVB, 6-7, 10 och 20-33 §§ LVK, 2 kap. 8 § och 8 kap. 

8-26 §§ BTL samt 3 kap. 4 § och 4 kap. 8-25 §§ LEP samt 8 kap. 6 § och 9 kap. FDL. 
40 I förarbetena till den sektorsspecifika lagstiftningen kallas inflytandet även ”betydande” och ”avsevärt”. 

De olika versionerna har tolkats ha samma innebörd, se prop. 2016/17:162 s 555. 
41 1 kap. 5 § 15 BFL, 1 kap. 5 § VpmL, 1 kap. 15 § FRL, 1 kap. 1 § första stycket 16, 1 kap. 11 § 13 LAIF, 

1 kap. 4 § LBT, 1 kap. 7 § 7 LVB, 6 § 2 st. LVK, 1 kap. 2 § 9 LEP samt 1 kap. 9 § 14 FDL. De andra 

gränsvärdena anges i art. 9 insynsdirektivet.  
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Finansinspektionen ska bedöma om ett innehav är att anse vara kvalificerat: 

multiplikationskriteriet och kontrollkriteriet.42 

Multiplikationskriteriet innebär att ägarens eller förvärvarens innehav räknas 

genom att multiplicera olika former av innehav i institutet, oberoende om dessa uppstått 

genom investeringsstrukturer eller närståenderelationer. Om det totala innehavet 

överstiger ett gränsvärde ska personen ifråga ägarprövas, För att exemplifiera: om person 

X besitter ett kvalificerat innehav i företag A och B, som sedan vardera förvärvar 5 

procent i institutet C, ska X ägarprövas som en ägare till institut C då det totala ägandet 

överstiger 10 procent.43  

Kontrollkriteriet avser ägarens eller förvärvarens möjligheter att utöva 

bestämmande inflytande över institutet, oberoende om personen avser att utnyttja sitt 

inlyftande eller inte. Kontroll består av ägarens eller förvärvarens möjligheter att påverka 

institutets ledning.44 Förvärvsriktlinjerna anger en icke-uttömmande lista på 

omständigheter som kan vara relevanta för bedömningen. Hänsyn tas bland annat till 

affärsförhållanden och andra regelbundna transaktioner mellan förvärvaren och 

målföretaget. Även andra personliga eller rättsliga förhållanden mellan förvärvaren och 

målföretaget beaktas. Dessa omfattar bland annat förekomsten av aktieägaravtal eller 

företagsstadgar som ger förvärvaren rättigheter i målföretaget, exempelvis rätten att utse 

en företrädare i företagets lednings- eller kontrollorgan eller annars påverka beslut om 

målföretagets verksamhet eller finansiell strategi. Vidare beaktas potentiell 

koncernstruktur och andra relevanta ägarförhållanden i målföretaget eller dess 

moderföretag, särskilt ägarstruktur och fördelningen av rösträtt bland andra ägare.45  

Jag anser de två kriterierna kompletterar varandra. Multiplicering är nödvändigt 

för att identifiera omfattningen av det verkliga innehavet i institutet. Om inte ägandet 

bedömdes ihop skulle det vara möjligt att kringgå reglering genom att fördela ägandet i 

juridiska personer. Att inte ta hänsyn till annat än innehavets omfattning skulle också vara 

naivt. I så fall skulle en person kunna påverka bolagsstyrning i det fördolda utan att själv 

överstiga ett gränsvärde för prövningen. Eftersom regleringen syftar att komma åt den 

 
42 Förvärvsriktlinjerna anger kontrollkriteriet endast i samband med bedömning av indirekta förvärv. Enligt 

min mening är kriteriet dock tillämpliga vid alla innehavsbedömningar eftersom betydande inflytande över 

bolaget bedömas vara ett kvalificerat innehav oavsett om inflytandet är direkt eller indirekt. Enligt 1 kap. 5 

a § BFL, 1 kap. 5 a § VpmL, 1 kap. 16 § FRL och 1 kap. 1 a § LVF ska innehavet räknas såsom anges i 4 

kap. 4-5 §§ LHI. 
43 Prop. 2006/07:115 s. 349. Se bilaga II till förvarvriktlinjerna förvärvsriktlinjerna (SV) för exempel. 
44 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 3 p. 3.1 (ii) Se 4 kap. 4-5 §§ LHI. 
45 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 8 p. 5.1-5.3, särskilt 5.3. 
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som verkligen utövar kontroll skulle det i praktiken vara mycket svårt att identifiera 

personkretsen utan att räkna de olika källorna till ägandet. Tillsammans skapar de två 

kriterierna bra förutsättning att fånga de olika möjligheterna att påverka. 

 

2.4.2. Närmare om olika former av inflytande och vissa undantag 

Både direkt och indirekt inflytande, eller en kombination av dessa, omfattas av 

ägarprövningsreglerna och ska anmälas till Finansinspektionen.46 Direkt inflytande är en 

situation där en person själv besitter ett kvalificerat innehav och kan därigenom utöva 

kontroll över institutet. Indirekt ägande avser situationer där en person kan utöva kontroll 

över institutet utan att själv besitta ett kvalificerat innehav, exempelvis genom en 

moderföretagsstruktur.47 Detta innebär att ägarprövning omfattar hela ägarkedjan, 

oberoende om ägandet sker genom ett företag eller inte. 

Reglerna avser också personer som agerar i samförstånd. Dessa ska självmant 

anmäla sitt samarbete till Finansinspektionen men oavsett anmälan åligger det 

myndigheten att undersöka om samförstånd ligger. Om personerna bedöms agera i 

samförstånd ska deras andelar räknas samman och varje part ägarprövas. Bedömningen 

baseras på en helhetsbedömning, där exempelvis aktieägaravtal, familjeförhållanden, 

position i högre ledning, gemensam finansieringskälla och samstämmiga 

omröstningsmönster är en indikation för samförstånd. Vanligt samarbete i 

företagsstyrningsfrågor ska inte anses tala för samarbete.48 Det ska därmed finnas ett 

intresse att samarbeta utöver bekantskap eller samstämmig bedömning avseende 

institutets organisation och dess finansiella situation. Enligt i 4 kap. 4 § lagen (1991:980) 

om handel med finansiella instrument (hädanefter LHI) ska till den anmälningsskyldiges 

innehav räknas bland annat överenskommelse, innehav i en annans räkning samt bolagets 

ställning som dotterföretag.  Det anges också att om en person har en fullmakt att utöva 

en annans rösträtt, ska aktierna räknas tillhöra fullmaktavarens innehav.  

Samma kapitel innehåller även vissa undantag från gränsvärdena. Enligt kapitlets 

16 § behöver ett moderföretag till ett fondbolag eller ett svensk AIF-förvaltare inte lägga 

 
46 Prop. 2008/09:155. Se 1 kap. 5 § 15 BFL, 1 kap. 5 § VpmL, 1 kap. 15 § FRL, 1 kap. 1 § första stycket 

16, 1 kap. 11 § 13 LAIF, 1 kap. 4 § LBT, 1 kap. 7 § 7 LVB, 6 § 2 st. LVK, 1 kap. 2 § 9 LEP samt 1 kap. 9 

§ 14 FDL. 
47 4 kap. 4-5 §§ LHI. 1 kap. 5 a § BFL, 1 kap. 5 a § VpmL, 1 kap. 16 § FRL och 1 kap. 1 a § LVF hänvisar 

till 4 kap. LHI. 
48 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 5-7 p. 4.1-4.12. 
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samman sitt aktieinnehav i fondbolag eller -företag som bolaget förvaltar. Inte heller 

behöver ett moderföretag till ett värdepappersinstitut lägga samman aktier eller andelar 

företaget förvaltar åt kunder, om rösträtten styrs oberoende av moderföretaget, 4 kap. 17 

§ LHI.  I kapitlet finns även vissa andra undantag avseende gränsvärden. Bland annat 

aktier som endast förvärvats i avvecklings- eller clearingssyfte och aktier som förvaltas i 

någon annans räkning undantas, se 4 kap. 12 § LHI.  

 

2.4.3. Särskilt om ägarprövning av juridiska personer 

När ägaren eller förvärvaren är en juridisk person ska den juridiska personens 

ställföreträdare lämplighetsprövas. Enligt lagstiftaren omfattas bolagets 

styrelseledamöter och suppleanter samt verkställande direktör och dennes ersättare av 

prövningen. Om den juridiska personen inte är ett aktiebolag omfattas andra personer i 

motsvarande ställning.49 Den juridiska personen ska också underrätta Finansinspektionen 

om alla ändringar i sin styrelse. I BFL stadgas detta i 14 kap. 5 §:  

 

”Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett 

kreditinstitut, skall den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i 

dess ledning till Finansinspektionen.”50 

 

Skulle den juridiska personen vara en kvalificerad ägare till flera olika institut ska 

lämpligheten prövas i förhållande till varje institut separat.51 Enligt min mening är detta 

välmotiverat. Alla institut är inte av samma omfattning, vilket leder till att 

lämplighetsprövningens resultat inte nödvändigtvis är detsamma.52 

Förutom ledningen prövas även personer som till följd av sin ägarposition i den 

juridiska personen får ett kvalificerat innehav i institutet. Detta framgår av att 

ägarprövningen avser både direkt eller indirekt innehav.53 Förvärvsriktlinjerna preciserar 

 
49 Prop. 2008/09:155 s. 92. Se prop. 1995/96:173 s. 72 för lagstiftarens överväganden. 
50 14 kap. 5 § LBF. Motsvarande beskrivning finns i 24 kap. 6 § VpmL, 15 kap. 13 § FRL och 11 kap. 6 § 

LVF. 
51 Se Finansinspektionen: Exempel på olika situationer för ägarledningsprövning. 
52 Naturligtvis skulle lämplighetsprövning endast göras till förhållande till det största/mest samhällsviktiga 

institutet och underlåtas om detta skulle inkomma jakande. Detta skulle dock leda till dubbelarbete ifall 

något problem skulle uppstå i prövningen då ärendet först då skulle fördelas bland olika avdelningar inom 

inspektionen. Som beskrivs senare i framställningen är prövningen en proportionalitetsbedömning med 

hänsyn till verksamhetens art och komplexitet. Resultaten i prövningen kan således variera. 
53 Se avsnitt 2.4.1. 1 kap. 5 § 15 BFL, 1 kap. 5 § VpmL, 1 kap. 15 § FRL, 1 kap. 1 § första stycket 16, 1 

kap. 11 § 13 LAIF, 1 kap. 4 § LBT, 1 kap. 7 § 7 LVB, 6 § 2 st. LVK, 1 kap. 2 § 9 LEP samt 1 kap. 9 § 14 

FDL. 
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att det är den juridiska personens rättsliga eller verkliga ägare, dess verkliga huvudman, 

som ska ägarprövas.54 Enligt art. 3(6) fjärde penningtvättsdirektivet  är en verklig 

huvudman den som ytterst äger eller utövar direkt eller indirekt kontroll över förvärvaren 

eller den i vars räkning en transaktion genomförs, dock ej ett företag noterat på en reglerad 

marknad om det omfattas av tillräckliga informationskrav.55 Om förvärvaren är en 

juridisk person ska därmed de som har ett betydande inflytande i dess verksamhet 

uppfylla kraven på lämplighet. I praktiken avser detta personer som leder verksamheten 

samt de som betraktas som den juridiska personens verkliga ägare.56 

Enligt min mening är det rimligt att ägarpröva både den juridiska personens 

ledning och dess ägare. Ledningen i den juridiska personen är ansvarig för alla beslut, 

vilket i praktiken innebär att ledningspersonerna får bestämmande inflytande i den 

juridiska personen. Å andra sidan skulle prövningen av enbart direkta innehav innebära 

att reglerna kunde kringgås genom en investering via en juridisk person. I så fall skulle 

ägare i ett moderföretag eller motsvarande aldrig genomgå en lämplighetsprövning, trots 

ett potentiellt väsentligt inflytande i institutet. 

 

2.4.4. Sammanfattande kommentar 

Sammanfattningsvis ska ägarprövningen granska den person som kan utöva kontroll över 

institutet, oberoende om ägarprövningen avser ett nytt tillstånd eller ett förvärv av 

egendom. Kontroll kan ske genom att personen besitter en kvalificerad andel i institutet 

eller genom att denne på andra sätt kan utöva betydande inflytande. Alla personer som 

skulle kunna ha betydande inflytande i institutet ska ägarprövas, oavsett om dessa avser 

att utöva sin rätt eller inte, eller om inflytandet är direkt, indirekt, eller ett resultat av 

samarbete mellan fler än en person.  

 

 
54 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 14 p. 10.2. 
55 Det fjärde penningtvättsdirektivet redan har ersatts med det femte. Det nya direktivet har vid skrivande 

stund ännu inte implementerats i svensk rätt. 
56 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 14 p. 10.4 och s. 18 p. 10.27. 
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2.5. Lämplighetsprövning  

2.5.1. Inledande anmärkningar om lämplighetsprövning och de relevanta 

rättsreglerna  

Alla ägarprövningsregler utgår från ägarens eller förvärvarens lämplighet. Enligt de 

svenska sektorsspecifika reglerna ska ägarens eller förvärvarens anseende och 

kapitalstyrka beaktas vid bedömning. Finansinspektionen ska också beakta risken att 

ägaren eller förvärvaren kommer att motverka regelefterlevnad samt om risken för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism ökar till följd av dennes innehav. Om ägaren 

eller förvärvaren är ett finansiellt holdingföretag57, ett blandat finansiellt holdingföretag58, 

eller ett försäkringsholdingföretag59 ska det särskilt beaktas om dess ledning uppfyller 

kraven för ett sådant företag. De svenska sektorsspecifika reglerna påpekar även att 

effekten för en potentiell förbindelse mellan institutet och en annan part ska beaktas. 

Ägarförhållandet ska godkännas endast om förbindelsen inte kommer att försämra 

möjligheten till tillsyn. När ägarprövningen avser ett förvärv av egendom ska även 

förvärvarens framtida position i institutet beaktas.60 

I BFL beskrivs bedömningsgrunderna för nya tillstånd i 3 kap. 2 § och för 

tilltänkta förvärv 14 kap. 2 § på följande sätt. Jag har placerat den relevanta regeln bredvid 

sin motsvarighet. 

 

 

  

 
57 Ett moderföretag som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värdepappersinstitut, e-

pengainstitut eller motsvarande utländskt företag och vars verksamhet huvudsakligen består av liknande 

företag, se det numera upphävda 1 kap. 3 § p. 7 kapitaltäckningslagen. Begreppet specificeras inte i 

tillsynslagen. 
58 Ett moderföretag som inte är ett reglerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst 

ett är ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett finansiellt konglomerat, 

1 kap. 3 § 4 konglomeratlagen.  
59 Ett moderföretag som inte är ett försäkringsföretag eller motsvarande, 1 kap. 12 § 7 FRL. 
60 Se 3 kap. 2 § och 14 kap. 2 § LBF, 2 kap. 2-3 §§ och 3 kap. 2 § LVB, 6-7 §§ LVK, 3 kap. 1-2 §§, 10 

kap. 1-2 §§, 12 kap. 2-3 §§, 19 kap. 3-4 §§ och 24 kap. 3 § VpmL, 2 kap. 4-5 §§ och 15 kap. 4-5 §§ FRL, 

2 kap. 7-8 §§ FDL, 2 kap. 3 och 6-8 §§ BTL, 2 kap. 1-6 §§ LEP, 2 kap 1-2 §§ och 11 kap. 3 § LVF samt 

3 kap. 3 och 7 §§ LAIF. 



  

16 
 

Den initiala tillståndsprövningen,  

3 kap. 2 § 

 

1 st. Ett svenskt företag ska ges tillstånd att 

driva bankrörelse eller finansieringsrörelse, 

om 

[…] 

den som har eller kan förväntas komma att 

få ett kvalificerat innehav i företaget bedöms 

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande 

över ledningen av ett kreditinstitut, 

[…] 

 

2 st. Vid bedömningen enligt första stycket 

3 av om en innehavare är lämplig ska dennes 

anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska 

också beaktas om det finns skäl att anta att 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. innehavaren kommer att motverka att 

kreditinstitutets verksamhet drivs på ett sätt 

som är förenligt med kraven i denna lag och 

andra författningar som reglerar företagets 

verksamhet, eller 

 

   2. innehavet har samband med eller kan 

öka risken för 

     a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen 

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism, eller 

  

 

Kvalificerat innehav, 14 kap. 2 §:  

 

 

1 st. Tillstånd ska ges till förvärv som avses 

i 1 §, om förvärvaren bedöms lämplig att 

utöva ett väsentligt inflytande över 

ledningen av ett kreditinstitut och det kan 

antas att det tilltänkta förvärvet är 

ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till 

förvärvarens sannolika påverkan på 

verksamheten i kreditinstitutet. 

 

 

 

 

2 st. Vid bedömningen enligt första stycket 

ska förvärvarens anseende och kapitalstyrka 

beaktas. Det ska också beaktas

  

 

   1. om den som till följd av förvärvet 

kommer att ingå i styrelsen för 

kreditinstitutet eller vara verkställande 

direktör i det, eller vara ersättare för någon 

av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet 

för att delta i ledningen av ett kreditinstitut 

och även i övrigt är lämplig för en sådan 

uppgift samt om styrelsen i sin helhet har 

tillräckliga kunskaper och erfarenheter för 

att leda institutet, 

 

   2. om det finns skäl att anta att förvärvaren 

kommer att motverka att kreditinstitutets 

rörelse drivs på ett sätt som är förenligt med 

denna lag och andra författningar som 

reglerar institutets verksamhet, och

  

 

   3. om det finns skäl att anta att förvärvet 

har samband med eller kan öka risken för 

     a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen 

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism, eller
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    b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen 

(2002:444) om straff för finansiering av 

särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, 

såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) 

om straff för terroristbrott. 

 

3 st. Om den som kommer att ha ett 

kvalificerat innehav i företaget är ett 

finansiellt holdingföretag eller ett blandat 

finansiellt holdingföretag, ska det vid 

bedömningen av innehavarens anseende 

särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de 

krav som ställs på ledningen i ett sådant 

företag enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om 

särskild tillsyn över kreditinstitut och 

värdepappersinstitut respektive respektive 5 

kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild 

tillsyn över finansiella konglomerat. 

 

4 st. Om företaget har eller kan förväntas 

komma att få nära förbindelser med någon 

annan, får tillstånd ges bara om 

förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn 

av företaget. 

     b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen 

(2002:444) om straff för finansiering av 

särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, 

såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) 

om straff för terroristbrott. 

 

4 st. Om förvärvaren är ett finansiellt 

holdingföretag eller ett blandat finansiellt 

holdingföretag ska det vid bedömningen av 

förvärvarens anseende särskilt beaktas om 

dess ledning uppfyller de krav som ställs på 

ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 

§ lagen (2014:968) om särskild tillsyn över 

kreditinstitut och värdepappersinstitut 

respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat. 

 

 

5 st. Om företaget har eller kan förväntas 

komma att få nära förbindelser med någon 

annan, får tillstånd ges bara om 

förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn 

av företaget.

 

 

De två paragraferna är närmast identiska i sin lydelse. Detta är avsiktligt. Lagstiftaren 

ansåg att ägarprövning vid ansökan om tillstånd och ett tilltänkt förvärv bör bedömas 

enligt samma kriterier.61 Av denna anledning kommer förvärvsriktlinjerna analogiseras 

även för ägarprövning vid en tillståndsansökan. 

De svenska reglerna är en bearbetning av kriterier som infördes i samband med 

förvärvsdirektivet, och som återfinns i förvärvsdirektivet och de sektorsspecifika 

direktiven. Enligt lagstiftaren var det motiverat att införa lagstiftningen så direktkonformt 

som möjligt:  

 

”Avsikten är att skapa en fullt ut harmoniserad kriterielista för att underlätta 

gränsöverskridande samgåenden. Sverige har i förhandlingsarbetet ställt sig bakom detta 

syfte. I linje med detta bör utgångspunkten vid utformningen av 

ägarprövningsbestämmelserna vara att göra dessa så direktivkonforma som möjligt.”62 

 
61 Prop. 2008/09:155 s. 95-96. Se avsnitt 1.4.2. 
62 Prop. 2008/09:155 s. 86. 
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Enligt förvärvsriktlinjerna och -direktivet samt de sektorsspecifika direktiven ska 

bedömningen baseras på (1) ägarens eller förvärvarens integritet och yrkeskompetens, (2) 

anseende och erfarenhet hos den tilltänkta ledningen i målföretaget, (3) ägarens eller 

förvärvarens ekonomiska ställning, (4) förutsättningen för efterlevnad av tillsynskrav i 

målföretaget efter förvärvet samt (5) om det finns en risk att förvärvet har en koppling en 

penningtvätt eller finansiering av terrorism.63 Dessa fem rekvisit utgör grunden för 

prövningen även i svensk rätt. De svenska reglerna är dock något annorlunda utformade 

i och med att reglerna avseende finansiella holdingföretag och nära förbindelser är 

separerade från kriterierna samt på grund av att anseende och kapitalstyrka har placerats 

tillsammans. Innehållsmässigt utgör den svenska rätten dock ingen större avvikelse från 

gemenskapsrätten.64 

Jag har valt att organisera texten direktivkonformt men att rubricera i enlighet med 

den svenska rätten för att göra läsningen så enkelt som möjligt. Detta motsvarar strukturen 

i förarbetena. Avsnittet avslutas med de speciella dragen som kännetecknar prövningen 

av en juridisk person och finansiella holdingföretag. De delar där de svenska reglerna 

avviker från gemenskapsrätten kommer att lyftas fram. 

 

2.5.2. Anseende 

För att bedömas lämplig att äga en kvalificerad andel i ett institut under 

Finansinspektionens tillsyn ska ägaren eller förvärvaren uppfylla krav på anseende och 

kapitalstyrka.65 Denna regel införlivar förvärvsdirektivets och de sektorsspecifika 

direktivens första och tredje kriterier: ägarens eller förvärvarens anseende och dennes 

ekonomiska ställning. Jag kommer att börja med anseende. Kapitalstyrka diskuteras 

under avsnitt 2.5.3. När prövningen avser juridiska personer ska både ägare och ledningen 

prövas. De särskilda krav som ställs för juridiska personer diskuteras under avsnitt 2.5.7. 

 
63 Se förvärvsriktlinjerna, art. 15b (1) förvärvsdirektivet, art. 23(1) kapitaltäckningsdirektivet, art. 12(1) 

MiFID II samt art. 59(1) Solvens II. Motsvarande beskrivningar finns även i andra direktiv på området.  
64 Se prop. 2008/09:155 s. 70-72. Observera, att kraven på holdingföretag har också sitt ursprung i 

gemenskapsrätten, se konglomeratdirektivet. 
65 3 kap. 2 § andra stycket och 14 kap. 2 § andra stycket LBF, 3 kap. 2 § första stycket, 12 kap. 3 § första 

stycket, 19 kap. 4 § första stycket och 24 kap. 3 § andra stycket VpmL, 15 kap. 5 § 1 FRL, 2 kap. 2 § och 

11 kap. 3 § andra stycket LVF, 2 kap. 3 § första stycket BTL, 2 kap. 3 § LVB, 7 § första stycket LVK samt 

2 kap. 7 § första stycket LEP. 
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Det finns ingen klar begreppsdefinition för ”anseende” i svensk rätt. Lagstiftaren 

beskriver kriteriet enligt följande: 

 

”Något kriterium som direkt motsvarar ”anseende” finns inte i nuvarande reglering. Inom 

ramen för bedömningen av förvärvarens anseende kan dock vägas in de faktorer som 

anges som direkt diskvalificerande enligt befintliga regler, dvs. att förvärvaren i väsentlig 

utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska 

angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Exempel på detta kan vara 

att ägaren dömts för ekonomiska brott, eller varit föremål för konkursförfarande. 

Begreppet ”anseende” bör dock kunna tolkas vidare än så, och t.ex. avse även en 

bedömning av förvärvarens laglydighet, erfarenhet och omdöme i övrigt.”66 

 

Förarbetena ger Finansinspektionen ett relativt brett tolkningsutrymme vid 

anseendesprövningen.  Anseende består av både allvarligare faktorer, såsom brottslighet 

eller andra åsidosättanden inom ekonomisk verksamhet, men omfattar även en mer 

generell bedömning av ägarens eller förvärvarens person. Ägarprövningen ska således 

vara en helhetsbedömning bestående av allvarligare, diskvalificerande, faktorer samt 

allmänhetens tilltro till personen som en ledande befattningshavare i ett institut på 

finansmarknaden.  

Prövningen av ägarens eller förvärvarens anseende har två sidor: ägarens eller 

förvärvarens yrkesmässiga kompetens och dennes integritet.67 Jag kommer att börja med 

den förstnämnda.  

 

2.5.2.1. Yrkeskompetens  

Kompetensprövningen handlar om att bedöma om personen själv eller tillsammans med 

andra besitter sådan kunskap, färdighet och erfarenhet att denne kan ha en bestämmande 

roll i ett institut på finansmarknaden. Prövningens fokus är på ägarens eller förvärvarens 

meriter inom finansbranschen och dennes yrkesmässiga historia. I praktiken prövas om 

denne har tillräcklig ledningskompetens och tekniska kompetens för att kunna bedriva 

 
66 Prop. 2008/09:155 s. 133, uppsatsförfattarens kursiv. Samma beskrivning finns också på propositionens 

s. 87. 
67 Se Prop. 2008/09:155 s. 87, förvärvsriktlinjerna (SV) s. 14 p. 10.1 och skäl 8 till förvärvsdirektivet.  
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verksamhet på finansmarknaden.68 Som utgångspunkt ställs högre kompetenskrav på 

bolagets ledning än ägare.69 

Ledningskompetens består av tidigare erfarenhet av att förvärva och förvalta 

egendom, särskilt innehav i andra företag på finansmarknaden.70 Viss hjälp för 

bedömningen kan hämtas från EBA:s och Esma:s ledningsriktlinjer. Av 

ledningsriktlinjerna framgår att ledningskompetens omfattar förståelse för institutets 

verksamhet, styrningsformer och, om aktuellt, dess koncernstruktur och eventuella 

intressekonflikter. Kompetensen ska anpassas efter institutets storlek, dess interna 

organisation och verksamhetens art, omfattning och komplexitet.71 Den tekniska 

kompetensen avser erfarenhet i ledningen och beslutsfattande position i ett finansiellt 

företag.72 Det ställs högre krav på teknisk kompetens om förvärvet innebär ett stort 

inflytande i institutet, exempelvis om ägaren eller förvärvaren skulle besitta röstmajoritet. 

Kravet på den tekniska kompetensen varierar därmed på verksamhetens omfattning och 

komplexitet.73 Kravet höjs om förvärvaren redan har ett kvalificerat innehav i institutet 

och avser att öka sin andel över en annat gränsvärde.74 Sammanfattningsvis ska en 

proportionalitetsbedömning göras. 

Enligt förvärvsriktlinjerna avser kompetensprövningen ägarens eller förvärvarens 

skicklighet, omsorg, noggrannhet och tidigare regelefterföljning. Tillsynsmyndigheten 

ska beakta negativa omdömen hos en kreditupplysningstjänst eller status som opålitlig 

gäldenär samt andra ekonomiska omständigheter om de påverkar ägarens eller 

förvärvarens ekonomiska ställning. Sådana kan exempelvis vara stora investeringar, 

exponeringar eller lån. Hänsyn tas också till annan finansiell verksamhet förvärvaren ägt 

eller haft ledande position i, särskilt potentiella konkurser, ackord och motsvarande. 

Slutligen beaktas personlig konkurs samt civilrättsliga, administrativa och straffrättsliga 

sanktioner.75 

 
68 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 18 p. 10.23. 
69 Prop. 1995/96:173 s. 85. Observera dock att vid lämplighetsprövning av ledningen i ett finansiellt 

holdingföretag tillämpas ledningsprövningsreglerna, inte anseendesprövning enl. ägarprövningsreglerna, 

se avsnitt 2.5.7. 
70 FÖRVÄRVSRIKTLINJERNA (SV) s. 18 p. 10.24. 
71 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 9 p. 20 och 23 och förvärvsriktlinjerna (SV) s. 18 p. 58. Observera att 

Finansinspektionen har valt att inte tillämpa p. 10.28 i förvärvsriktlinjerna. Jag tolkar dock det inte innebär 

att proportionalitetsprincipen inte gäller utan att hänsyn inte tas till innehavets syfte, se Finansinspektionens 

pressmeddelande den 19 december 2017. 
72 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 18 p. 10.25.  
73 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 18 p. 10.29. 
74 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 18 p. 10.26.  
75 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 18-19 p. 10.24-25 och 10.30. 
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Kravet på yrkeskompetens anses vanligtvis vara uppfyllt om ägaren eller 

förvärvaren redan tidigare ledningsprövats på grund av dennes kvalificerade innehav eller 

ställning som ledande befattningshavare i ett annat finansiellt företag som är under tillsyn 

av någon av de relevanta tillsynsmyndigheterna inom EES. Detta gäller också om ägaren 

eller förvärvaren är en juridisk person under reglering och tillsyn av någon av de relevanta 

tillsynsmyndigheterna inom EES. Annan befogad oro kan dock innebära att ägarens eller 

förvärvarens yrkeskompetens bedömas bristfällig, exempelvis om en förvärvare som 

endast arbetat med mindre företag avser att förvärva en andel av ett stort institut. Även 

en lämplighetsbedömning gjord i ett tredjeland kan användas för att bevisa ägarens eller 

förvärvarens yrkeskompetens om tillsynsmyndighetens bedömning kan betraktas 

likvärdig.76  

Sammanfattningsvis bör ägaren eller förvärvaren ha viss förståelse för 

verksamheten i institutet ifråga samt kunna styra institutet på ett relevant sätt, sedd ut ur 

verksamhetens och innehavets omfattning och betydelse. Kraven ökar i samband med 

verksamhetens omfattning och vikt samt ägandeandelens storlek. Samma krav ställs inte 

på systemviktiga kreditinstitut och mindre betalningsinstitut. Enligt min mening liknar 

kompetensprövningen en diskvalifikationsbestämmelse där misskötsel av tidigare 

ekonomiska verksamhet leder till den sökande bedöms vara olämplig.77  Denna del 

överlappar med bedömningen av ägarens eller förvarens integritet.  

 

2.5.2.2. Integritet 

Den andra sidan av bedömningen avser ägarens eller förvärvarens anseende består av dess 

integritet och ärlighet, självständighet i förhållande till andra samt dennes möjligheter att 

avsätta tid på arbetsuppgifterna. Särskilt fokus läggs på ägarens eller förvärvarens 

trovärdighet sedd ut ur dennes personliga historia, exempelvis kriminalitet, näringsförbud 

eller andra sanktioner. En ägare eller en förvärvare anses ha tillräckligt hög integritet om 

inte bevis för motsatt föreligger eller Finansinspektionen har skäl att hysa rimligt tvivel 

om motsatsen.78 I de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjerna från år 

200879 beskrivs förvärvarens lämplighet enligt följande: ”[i]n general, the acquirer is 

 
76 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 14-15 p. 10.5 och 10.7 samt s. 18 p. 10.26. 
77 Observera att för institut som omfattas av kapitaltäckningsdirektivet gäller särskilda krav, se avsnitt 2.5.7. 
78 Prop. 2008/09:155 s. 87-89, förvärvsriktlinjerna (SV) s. 16 p. 10.11-13. 
79 CEBS/2008/214, CEIOPS-3L3-19/08, CESR/08-543b: Guidelines for the prudential assessment of 

acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC. 
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assumed to be of ‘good repute’ (trustworthy) if there is no evidence to the contrary”,80 

samt ”integrity  requirements  imply the  absence  of  ‘negative  records’”.81 Prövningen 

av integritet är därmed diskvalifikationsbedömning där personen bedöms vara lämplig 

om andra omständigheter inte framgår. 

Likt kompetensprövningen är integritetsprövningen en helhetsbedömning. 

Finansinspektionen ska beakta all relevant information om ägarens eller förvärvarens 

person. Förutom dömda brott och administrativa överträdelser, ska enligt 

förvärvsriktlinjerna hänsyn tas till rättsprocesser ägaren eööer förvärvaren är inblandad i 

och tillsynsåtgärder tillsynsmyndigheten riktat åt denne. Detta innebär att prövningen 

även omfattar händelser som ägaren eller förvärvaren inte har dömts eller sanktionerats 

för.82 Riktlinjerna anger uttryckligen att prövningen bör inte endast fokusera på 

sanktioner:  

 

”De behöriga myndigheterna bör inte betrakta avsaknaden av domar eller åtal i brottmål, 

administrativa åtgärder och verkställighetsåtgärder i sig som tillräckliga bevis på en 

förvärvares integritet, framför allt inte om det kvarstår anklagelser om kriminellt 

beteende.”83 

 

Enligt riktlinjerna ska det vid bedömning beaktas den potentiella överträdelsens 

allvarlighetsgrad, förvärvarens beteende efter händelsen samt den gångna tiden. Den 

sammanlagda effekten av flera mindre incidenter bör beaktas.84 Det uppmärksammas 

dock att förmildrande omständigheter ska tas hänsyn till, däribland potentiell 

rehabilitering och domens eller sanktionens överklagbarhet samt tiden som gått från 

överträdelsen.85 

Även andra omständigheter ska beaktas, bland annat tidigare avslag i ansökan om 

att bedriva tillståndspliktig näringsverksamhet eller återkallelse av ett sådant tillstånd 

samt uteslutning från en yrkesorganisation. Prövningen omfattar skälen till tidigare 

avskedanden och liknande åtgärder riktade till den enskildes yrkes- eller 

förtroendesposition. Naturligtvis omfattas även näringsförbud som upprättats av en 

behörig myndighet.86 Riktlinjerna anger uttryckligen att ofullständiga, sena eller 

 
80 CEBS/2008/214, CEIOPS-3L3-19/08, CESR/08-543b s. 10 p. 26. 
81 CEBS/2008/214, CEIOPS-3L3-19/08, CESR/08-543b s. 10 p. 27. 
82 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 16 p. 10.11-13. 
83 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 17 p. 10.14. 
84 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 16 p. 10.11-13. 
85 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 16 p. 10.11. 
86 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 16 p. 10.15. 
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uteblivna relevanta handlingar kan utgöra ett skäl att överväga att inte godkänna 

ansökan.87 Tillsynsmyndigheten ska också ta hänsyn till andra indikationer av felaktighet, 

däribland negativa påståenden i media och rapporter, om de bedöms vara relevanta och 

källan är pålitlig.88 Rena rykten bör därmed inte utgöra en grund för en diskvalifikation. 

Bedömningen ska ske från fall till fall. Bedömningen kan således bero på ägarens 

eller förvärvarens egenskaper och verksamhetens omfattning. I förvärvsriktlinjerna 

nämns bland annat att hänsyn ska tas till om förvärvaren är en fysisk eller juridisk person, 

om personen redan är under tillsyn eller om ägaren eller förvärvaren överstiger ett 

gränsvärde efter att ha redan ägt ett kvalificerat innehav.89 

Enligt mig är det anmärkningsvärt att prövningen även avser omständigheter 

ägaren eller förvärvaren inte har blivit dömd eller sanktionerad för. Jag anser att detta 

försämrar förutsebarheten för den sökande. Det finns ingen definitiv bakre tidsgräns för 

omständigheter som kan tas hänsyn till. Inte heller finns det några fastlagda gränser vilken 

tyngd som läggs på omständigheter som medial debatt. Ifall den enskilde skulle bedömas 

olämplig kan slutsatsen motsvara ett näringsförbud i obestämd tid. Att ägaren eller 

förvärvaren en gång bedömts vara olämplig är nämligen en omständighet som kan leda 

till diskvalifikation vid framtida lämplighetsprövningar.90 

 

2.5.2.3. Sammanfattande kommentar om bedömning av anseende 

Sammanfattningsvis är prövningen av ägarens eller förvärvarens anseende en 

helhetsbedömning med vissa diskvalificerande moment. Prövningen avser ägarens eller 

förvärvarens personliga och yrkesmässiga historia. Å ena sidan måste ägaren eller 

förvärvaren besitta tillräckliga kunskaper att ensam eller tillsammans med andra att kunna 

styra institutet i framtiden, å andra måste dennes person vara lämplig för att kunna ha en 

sådan makt på finansmarknaden. Lämplighetskraven är proportionerliga till institutets 

ställning på finansmarknaden och ägandets omfattning. 

En närmare analys av innehållet visar att kriterierna vid prövningen av integritet 

och yrkeskompetens överlappar. Vid båda delarna av prövningen tas hänsyn till tidigare 

ekonomisk verksamhet och sanktioner. Detta förklaras av att lagstigaren ställt högre krav 

 
87 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 17 p. 20.18-19. 
88 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 17 p. 10.18. 
89 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 17 p. 10.16 och 10.20. 
90 Jämför HFD 2013 ref. 74, förvärvsriktlinjerna (SV) s. 16 p. 10.11-13 och Prop. 2008/09:155 s. 91-92. 

Detta kommer att diskuteras närmare i kapitel 4. 
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på ledningens än ägarnas lämplighet.91 För att vara tillräckligt kunnig för att bedriva 

verksamhet på finansmarknaden krävs att ägaren eller förvärvaren förstår verksamheten. 

Kunskap att leda verksamheten varje dag krävs inte – om ägaren har en ledningsposition 

kommer denne att ledningsprövas.  Enligt min mening antyder detta att kompetenskraven 

inte är lika högt ställda som kraven på ägarens eller förvärvarens integritet, i vart fall om 

institutet inte är av mer samhällsviktig omfattning. Jag påstår därför att prövningens kärna 

ligger på förvärvarens integritet.  

 

2.5.3. Kapitalstyrka  

Som nämnts under avsnitt 2.5.2, är ägarens eller förvärvarens kapitalstyrka en 

förutsättning vid både den initiala ägarprövningen och ägarprövning i samband med 

förvärv av kvalificerat innehav.92 Enligt förarbetena avser bedömningen förvärvarens 

ekonomiska ställning och dennes möjligheter att finansiera förvärvet samt verka för en 

finansiellt sund och stabil struktur i institutet.93 Trots att kapitalstyrka har införts som ett 

krav i båda ägarprövningssituationerna nämner lagstiftaren inte den initiala 

tillståndsprövningen i förarbetena. Enligt min mening talar lagstiftarens tystnad om den 

initiala ägarprövningen att kriteriet är särskilt framträdande vid ägarprövning i samband 

med ett tilltänkt förvärv. En redan existerande ägare behöver inte finansiera något förvärv. 

Prövningen vid initial tillståndsansökan kan därför endast avse ägarens möjligheter att 

under överskådlig framtid försäkra en finansiellt sund drift av institutet. Enligt 

förvärvsriktlinjerna är den överskådliga framtiden vanligtvis tre år.94  

Enligt lagstiftaren ska prövningens omfattning och vikt för det slutgiltiga resultatet 

variera också beroende på vilken typ av verksamhet är ifråga. Ju mer finansiellt viktig 

verksamhet institutet bedriver, desto viktigare är kravet på tillräcklig kapitalstyrka vid 

bedömningen.95 Liknande resonemang anges i förvärvsriktlinjerna – bedömningens djup 

ska avspegla förvärvarens sannolika inflytande i institutet, dennes egenskaper och 

kompetens samt förvärvets egenskaper. Bedömningen ska gå olika djupt beroende på om 

 
91 Prop. 1995/96:173 s. 85. Se avsnitt 3.4.1 för en diskussion om skillnaderna vid ägar- och 

ledningsprövning. 
92 3 kap. 2 § andra stycket och 14 kap. 2 § andra stycket LBF, 3 kap. 2 § första stycket, 12 kap. 3 § första 

stycket, 19 kap. 4 § första stycket och 24 kap. 3 § andra stycket VpmL, 15 kap. 5 § 1 FRL, 2 kap. 2 § och 

11 kap. 3 § andra stycket LVF, 2 kap. 3 § första stycket BTL, 2 kap. 3 § LVB, 7 § första stycket LVK samt 

2 kap. 7 § första stycket LEP. 
93 Prop. 2008/09:155 s. 87-88 och 133.  
94 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 19 p. 12.1. 
95 Prop. 2008/09:155 s. 87-88 och 133.  
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ändringen kommer att leda till ett kontrollskifte i institutet eller inte.96 Förvärvarens 

kapitalstyrka bör reflektera förvärvets syfte, förvärvarens ägarpolicy och de finansiella 

målen som anges i affärsplanen.97 Kapitalstyrkan och dess vikt vid 

lämplighetsprövningen ska alltså vara proportionerlig till institutets status på finansiella 

marknaden, men även realistisk med hänsyn till ägarens eller förvärvarens avsikt med 

förvärvet. Hänsyn tas också till om ägaren eller förvärvaren är en fysisk eller juridisk 

person, och om den juridiska personen är under tillsyn.98  

Prövningen avser kapitalstyrka, inte finansieringsform.99 Istället för 

finansieringsformen fokuserar bedömningen på den effekt finansieringen får för 

institutets framtida soliditet: 

 

”[F]örvärvarens förmåga att finansiera förvärvet bör tillmätas betydelse i bedömningen. 

Detta kan inte anses strida mot förvärvsdirektivet. Eventuella brister i 

förvärvsfinansieringen torde ju som regel innebära att ett för övrigt ekonomiskt sunt 

förvärv blir problematiskt.” 100 

 

I förvärvsriktlinjerna förtydligas att användning av lånade medel som finansieringskälla 

inte är olämpligt. Tillsynsmyndigheterna ska istället bedöma hur skuldsättningen kommer 

att påverka institutets ekonomiska ställning i den överskådliga framtiden. I detta samband 

bedöms även om finansieringskalkylet är godtagbart och omfattar potentiella 

räntekostnader. Hänsyn tas också till finansieringens påverkan på institutets möjligheter 

att uppfylla tillsynskraven och om den kan leda till intressekonflikter.101 

Sammanfattningsvis åligger det Finansinspektionen att bedöma hur realistisk ägarens 

eller förvärvarens finansieringsplan är. I konsekvensanalysen för FFFS 2009:3 beskrivs 

att bedömningen förutsätter en verklig och fullständig bild av kapitalstyrkan.102  

Finansinspektionens bedömning bör utgå från en annan tillsynsmyndighets 

lämplighetsbedömning om förvärvaren är under tillsyn i ett annat land inom EES. Ifall 

ägarne eller förvärvaren är en finansiell enhet under tillsyn av en likvärdig 

 
96 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 20 p. 12.5. 
97 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 19 p. 12.1 
98 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 20 p. 12.6. 
99 Prop. 2008/09:155 s. 88. 
100 Prop. 2008/09:155 s. 88. 
101 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 20 p. 12.4 och 12.9 
102 Se även FI Dnr 09-3117 s. 12 p. 3.1.3. 
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tillsynsmyndighet i tredjeland kan bedömningen underlättas av ett samarbete mellan 

myndigheterna.103  

 

2.5.4. Anseende och erfarenhet hos ledning 

När ägarprövningen avser ett tilltänkt förvärv tas hänsyn till förvärvarens avsikt att 

tillsätta nya ledningspersoner i institutets ledning.104 Förvärvsreglerna beskriver att 

ägarprövning avser förvärvarens ”sannolika påverkan på verksamheten”, och 

möjligheter att delta i företagsstyrningen samt styrelsesammansättningen som helhet. En 

närmare analys av lagtexten visar att en liknande regel inte finns vid initial ägarprövning. 

Det är naturligt. Den initiala tillståndsprövningen är en helhetsbedömning av institutets 

förutsättningar att bedriva verksamhet på den finansiella marknaden. Den enskilda 

ägarens möjligheter att påverka styrelsesammansättningen behöver inte prövas eftersom 

ägaren redan är i en position att påverka ledningssammansättningen.  Å andra sidan är 

förvärvarens potentiella inverkan på ägarprövningen en relevant faktor vid prövningen av 

dennes lämplighet eftersom den valda ledningspersonen kommer att kunna påverka 

företagsstyrningen framöver. Till följd av reglernas lydelse kommer jag endast diskutera 

förvärvsreglerna i samband med den potentiella effekten på företagsstyrningen i detta 

avsnitt. Ledningsprövning under andra omständigheter diskuteras i kapitel 3. 

Förvärvaren ska ledningsprövas endast om denne redan vid sin ansökan om 

tillstånd till förvärvet kan precisera vilka ledningsändringar kommer att ske. 

Ledningsprövning behöver inte göras om förvärvaren inte har denna avsikt, utan 

ledningen kommer i så fall att prövas enligt de vanliga ledningsprövningsreglerna. 

Anledningen till att endast mer specifika ändringar värderas är att tillståndspliktig 

finansiell verksamhet ligger under Finansinspektionens fortlöpande tillsyn.105 EBA:s och 

Esma:s ledningsriktlinjer tillämpas vid ledningsprövningen.106 För en närmare 

beskrivning av ledningsprövningsprocessen, se kapitel 3 om ledningsprövning. 

Ledningsprövningen vid kvalificerat innehav omfattar samma personkrets som en 

vanlig ledningsprövning. De som avses är styrelseledamöter, företagets verkställande 

 
103 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 20 p. 12.7-8. 
104  14 kap. 2 § tredje stycket 1 LBF, 24 kap. 3 § andra stycket 1 VpmL, 15 kap. 5 § 2 FRL, och 11 kap. 3 

§ andra stycket 1 LVF. 
105 Prop. 2008/09:155 s. 88-89 och 133-134. 
106 Enligt förvärvsriktlinjerna (SV) s. 19 p. 11.4. tillämpas EBA/GL/2012/06 eller dess ersättare vid 

bedömning. EBA/GL/2012/06 har ersatts av ledningsriktlinjerna.  



  

27 
 

direktör och ersättare till någon av de dessa med vissa sektorsspecifika undantag.107 Om 

Finansinspektionen bedömer den valda personen som olämplig ska myndigheten inte 

godkänna förvärvet.108 Enligt min mening förefaller denna bedömning förhållandevis 

hård eftersom förvärvaren inte ges tillfälle att ändra sitt val av relevant ledningsperson, i 

vart fall om tillämpning är konform med riktlinjernas ordalydelse. Det är naturligtvis 

möjligt att samråd med förvärvaren sker i praktiken. 

 

2.5.5. Efterlevnad av tillsynskrav 

För att bedömas lämplig får ägaren eller förvärvaren inte ha en negativ påverkan på 

institutets förutsättningar att uppfylla verksamhetskraven, både omedelbart och på längre 

sikt.109 Med verksamhetskraven avses de föreskrifter som reglerar institutets 

verksamhet.110 Enligt de sektorsspecifika direktiven bedöms särskilt om den sökande 

kommer att tillhöra en koncern eller grupp som skapar förutsättningar för effektiv tillsyn 

samt informationsutbyte och ansvarsfördelning mellan de behöriga 

tillsynsmyndigheterna.111  

Den svenska regleringen utgör inte en fullständig harmonisering av 

innehavsdirektivet. Istället för en helhetsbedömning fungerar bestämmelsen som en 

direkt diskvalifikationsbestämmelse likt äldre svensk rätt. Lagstiftaren preciserade att en 

omständighet som utesluter tillstånd även i framtiden kommer att hindra ett förvärv av ett 

kvalificerat innehav i ett institut på finansmarknaden:  

 

”Det är att föredra att en omständighet som utesluter att tillstånd att driva bankrörelse 

eller finansieringsrörelse beviljas också utesluter ett senare förvärv eller ökning av ett 

kvalificerat innehav.”112  

 

En annan skillnad i den svenska reglering är snarare lagteknisk. Bestämmelsen om nära 

 
107 Enligt 2 kap. 3 § första stycket 5 LBT ska den ansvarige för betaltjänstverksamheten prövas. Enligt 2 

kap. 6 § första stycket 5 LEP ska den som är ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska 

pengar. 
108 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 19 p. 11.3. 
109 3 kap. 2 § andra stycket 1 och 14 kap. 2 § andra stycket 2 LBF, 3 kap. 2 § första stycket 1, 12 kap. 3 § 

första stycket 1, 19 kap. 4 § första stycket 1 och 24 kap. 3 § andra stycket 1 VpmL, 15 kap. 5 § 3 FRL, 2 

kap. 2 § första stycket 1 och 11 kap. 3 § andra stycket 1 LVF, 2 kap. 7 § första stycket BTL, 2 kap. 3 § 1 

LVB, 7 § första stycket 1 LVK samt 2 kap. 7 § första stycket 1 LEP. 
110 Prop. 2008/09:155 s. 89. 
111 Se bland annat art. 23(1) d kapitalförteckningsdirektivet, art. 13(1) d MiFID II och art. 59(1) d Solvens 

II. 
112 Prop. 2008/09:155 s. 90-91. 
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förbindelser har stadgats som en separat lagregel, istället för att omfattas av momentet 

som avser tillsynskraven.113  

I äldre förarbetena beskrivs diskvalifikationsbedömningen som en ”prognos om 

hur inflytande utnyttjas”.114 Förvärvsriktlinjerna beskriver bedömningen i liknande 

ordalag. Det tilltänkta förvärvet ska inte ”försämra målföretagets efterlevnad av 

tillsynskraven”.115 Hänsyn bör inte endast tas till objektiva fakta utan även förvärvarens 

planerade verksamhet. Objektiva fakta avser redan kända förhållanden, såsom förvärvets 

omfattning samt ägarens eller förvärvarens anseende och kapitalstyrka.116 En ägare eller 

förvärvare bedöms alltså vara olämplig i två situationer. Det ska antingen finnas en 

kvalificerad misstanke om dennes effekt på institutets framtida regelefterföljnad eller vara 

omöjligt att göra något välgrundat antagande av dennes framtida handlande.117 

Förvärvsriktlinjerna preciserar att prövningen ska omfatta institutets framtida 

likviditet och soliditet, men även företagsstyrningsrelaterade frågor samt regelefterlevnad 

och riskkontroll.118 Liknande hänsyn tas om institutet kommer att ingå i en koncern – 

varken koncernstrukturen, ledningspersonerna eller potentiell tredjelandslagstiftning bör 

förhindra en lagenlig tillsyn.119 Ansökan om ägarprövning bör därför omfatta en prognos 

om de finansiella konsekvenserna och förvärvarens strategi för den framtida 

företagsstyrningen, proportionerligt anpassat till förvärvets omfattning.120  

Vid lämplighetsprövning bedöms även om det för närvarande finns nära 

förbindelser kan hindra effektiv tillsyn.121 Enligt 1 kap. 6 § BFL har ett kreditinstitut nära 

förbindelser med en part i följande fall: (1) om en fysisk eller juridisk person besitter 

minst 20 procent av kapitalet eller samtliga röster i, (2) om det finns moder- eller 

systerföretagsförhållande, eller (3) om det finns ett likartat förhållande som kopplar 

 
113 För regeringens motivering av regelstrukturen, se prop. 2008/09:155 s. 90. 
114 Prop. 1995/96:173 s. 70-71.  
115 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 21 p. 13.1. 
116 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 21 p. 13.3-4. 
117 Prop. 1995/96:173 s. 70-71. I bankförarbetena preciseras att ”ovissheten måste emellertid avse ett 

förhållande av sådant slag, att det inte är möjligt att göra ett tillräckligt säkert antagande om den 

ifrågavarande personen kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i banken”, prop. 

2002/03:139 s. 363-364.  
118 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 21 p. 13.2. 
119 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 21 p. 13.4-7. 
120 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 21 p. 13.9-10. 
121 3 kap. 2 § tredje stycket och 14 kap. 2 § fjärde stycket LBF, 3 kap. 2 § tredje stycket och 24 kap. 3 § 

fjärde stycket 4 VpmL, 2 kap. 5 § och 15 kap. 7 § FRL, 2 kap. 2 § tredje stycket och 11 kap. 3 § fjärde 

stycket LVF, 2 kap. 7 § andra stycket BTL, 2 kap. 2 § andra stycket LVB, 7 § andra stycket LVK, 2 kap. 7 

§ andra stycket LEP samt 2 kap. 7 § första stycket 7 samt 8 § första stycket 5 FDL. 
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samma fysiska person till båda företagen.122 Prövningen avser alltså om institutet tillhör 

eller skulle kunna komma till att tillhöra en svåröverskådlig företagsgrupp. 

Finansinspektionen ska tillåta auktorisering eller förvärv endast om förbindelserna kan 

kartläggas och ingen otydlig ägarsituation uppstår.123  

Sammanfattningsvis ska en ansökan ge Finansinspektionen en realistisk bild av 

den effekt förvärvet kommer att innebära för institutets verksamhet. Enligt min mening 

överlappar bedömningen något med anseendesprövningen. Den stora skillnaden är 

prövningens framåtblickande fokus. Istället för att fokusera på den enskildes personliga 

förhållanden och -historia ligger tyngden på institutets förmåga att i framtiden uppfylla 

tillsynskraven. 

 

2.5.6. Risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism 

För att kunna bedriva verksamhet på finansmarknaden ska tillståndet eller det tilltänkta 

förvärvet inte kunna möjliggöra eller öka risken för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism.124  

Penningtvätt definieras i 1 kap. 6 § första stycket penningtvättslagen. Penningtvätt 

omfattar alla handlingar som tas i syfte att dölja att pengar eller annan egendom som har 

brottsligt ursprung, att främja att egendomen nyttjas eller gottgöras, samt för att undandra 

straff. Paragrafens andra stycke preciserar att handlingar avsedda att dölja en framtida 

brottslig handling omfattas av begreppet. Penningtvätt innebär alltså att egendom med 

koppling till brott ”tvättas ren” för att gömma dess ursprung. Finansiering av terrorism 

avser ekonomiskt stöd av terrorism. Enligt 1 kap. 7 § penningtvättslagen omfattas 

åtgärder som insamling, tillhandhållande eller mottagande av pengar eller annan egendom 

i syfte eller i vetskap om att egendomen kommer att användas i särskilt allvarlig 

brottslighet eller terrorfinansiering. Enligt 2 § finansieringslagen omfattar begreppet 

bland annat grova våldsbrott i syfte att orsaka skräck hos en befolkning eller 

befolkningsgrupp.   

 
122 Se även 1 kap. 6 § VpmL, 1 kap. 14 § FRL, 1 kap. 2 § LVF, 1 kap. 2 § 18 LAIF, 1 kap. 5 § BTL, 1 

kap. 8 § LBT, 1 kap. 3 § LEP och 1 kap. 1 § 15 FDL. 
123 Prop. 1995/96:173 s. 87-89. 
124 En observant läsare märker att den första punkten i 3 kap. 2 § andra stycket 2 och 14 kap. 2 § andra 

stycket 3 i BFL refererar till olika punkter i penningtvättslagen (1 kap. 5 § 6 och 1 kap. 6 §). Detta kan 

knappast vara meningen. Se 3 kap. 2 § första stycket 2, 12 kap. 3 § första stycket 2, 19 kap. 4 § första 

stycket 2 och 24 kap. 3 § andra stycket 3 VpmL, 15 kap. 5 § 4 FRL, 2 kap. 2 § första stycket 2 och 11 kap. 

3 § andra stycket 3 LVF, 3 kap. 7 § LAIF, 2 kap. 7 § första stycket 2 BTL, 2 kap. 3 § 2 LVB, 7 § första 

stycket 2 LVK samt 2 kap. 7 § första stycket 2 LEP. 
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Enligt förarbetena och de sektorsspecifika direktiven ska Finansinspektionen 

beakta ”om det finns en rimlig anledning att misstänka”125 att det initiala tillståndet eller 

det tilltänkta förvärvet skulle ha en koppling till antingen penningtvätt eller 

terrorfinansiering.126 I förvärvsriktlinjerna utvecklas att tillsynsmyndigheten inte bör 

godkänna ett förvärv om ”den känner till eller misstänker, eller har rimliga skäl för att 

känna till eller misstänka” en koppling till dessa formerna av finansiell brottslighet. Vid 

penningtvätt avses både direkta och indirekta samband och vid terrorfinansiering både 

inblandning i terrorism genom finansiering eller eget deltagande. Likt förarbetena 

påpekar de europeiska tillsynsmyndigheterna att en faktisk koppling inte krävs, utan att 

det är tillräckligt med att risken för dessa brott ökar. Detta gäller oavsett om faktiska brott 

begåtts av ägaren eller förvärvaren. Risken bedöms öka bland annat om den som 

ägarprövningen avser eller dess närstående har kopplingar till stater klassificerade som 

hög risk för det internationella finansiella systemet av FATF eller som Europeiska 

kommissionen bedömt ha strategiska brister i sitt arbete mot penningtvätt och finansiering 

av terrorism.127  

Förvärvsriktlinjerna anger att bedömningen ska baseras på information som 

samlats in under lämplighetsprövningen, information från organisationer som arbetar med 

dessa frågor samt information baserad på sökningar i öppna medier.  Vidare anges att 

tillsynsmyndigheten bör bedöma om förvärvets finansieringskälla kan ha en koppling till 

penningtvätt eller terrorfinansiering. Om finansieringskällan inte kan verifieras eller 

information saknas bör tillsynsmyndigheten genomföra en fördjupad undersökning. Om 

rimliga misstankar kvarstår ska myndigheten motsätta sig förvärvet.128  

Observera, att vid ett tilltänkt förvärv avser prövningen själva förvärvets effekt på 

penningtvätt, inte målföretagets penningtvättsrutiner. Målföretagets penningtvättsrutiner 

då redan bedömts vid den initiala tillståndsprövningen. 

 

 
125 Prop. 2008/09:155 s. 90. Se bl.a. art. 23(1) e i kapitaltäckningsdirektivet, art. 13(1) e MiFID II och art 

59(1) i Solvens II. 
126 Prop. 2008/09:155 s. 90-91. 
127 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 22 p. 14.2 och p. 14.4. 
128 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 22-23 p. 14.3, 14.5-14.7. 
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2.5.7. Särskilt om lämplighetsprövning av juridiska personer – 

ägarledningsprövning   

Som nämnts inledningsvis i avsnitt 2.5.2, avser prövningen av juridiska personer även 

ledningen. Ägarledningsprövning motsvarar prövningen av anseende hos fysiska 

personer som besitter eller planerar ett förvärv av ett kvalificerat innehav i institutet. Med 

andra ord ligger fokus på den enskildes integritet med viss hänsyn till yrkeskompetens.129  

Om ägaren eller förvärvaren är ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt 

holdingföretag, eller ett försäkringsholdingföretag och institutet ifråga är ett 

försäkringsaktiebolag, kreditinstitut eller värdepappersinstitut, ska det särskilt beaktas 

hur ägaren eller förvärvarens ledning är lämplig att bedriva verksamheten.130 Förarbetena 

beskriver prövningen i följande ordalag:  

  

”De bestämmelser som hänvisningarna avser innebär krav på att ledningen i 

holdingföretaget ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet att delta i ledningen av företaget 

och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift. Kravet tillkom i samband med 

genomförandet av konglomeratdirektivet och motiverades med en önskan att undvika 

situationen att ett företag godkänns som ägare enligt sektorslagstiftningen men att 

ingripande sedan sker mot samma företag enligt de särskilda regler som gäller för bl.a. 

finansiella konglomerat (prop. 2005/06:45 sid. 177 f.).” 131  

 

Ledningen i ett holdingföretag ska alltså ledningsprövas. Prövningen är i sådana fall 

bredare än en vanlig ägarledningsprövning. Istället för att huvudsakligen avse 

förvärvarens integritet kommer prövningens fokus ökas till kompetens och 

yrkeserfarenhet. För en närmare beskrivning av ledningsprövning, se kapitel 3.   

Ytterligare information krävs om tillståndsansökan eller ett tilltänkt förvärv avser 

ett institut som omfattas av kapitaltäckningsdirektivet.132 I sådant fall ska institutet bifoga 

en lämplighetsbeskrivning där institutet själv motiverar hur ledningspersonen uppfyller 

kravet på anseende.133 

 

 
129 Jämför innehållet i FFFS 2009:3, bilaga 1 c samt motsvarande bilagor till FFFS 2007:17, FFFS 

2013:9, FFFS 2013:10, FFFS 2015:8 och FFFS 2017:2. 
130 Se 5 kap. 16 § konglomeratlagen, 3 kap. 5 § (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och 

värdepappersinstitut, 3 kap. 2 § tredje stycket och 14 kap. 2 § tredje stycket LBF, 3 kap. 2 § andra stycket 

och 24 kap. 3 § tredje stycket 4 VpmL, 15 kap. 6 § FRL, 2 kap. 2 § andra stycket och 11 kap. 3 § tredje 

stycket LVF. 
131 Prop. 2008/09:155 s. 87. Uppsatsförfattarens kursiv. 
132 Enligt art. 1 kapitaltäckningsdirektivet omfattas kreditinstitut och värdepappersinstitut. 
133 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 13-14 avsnitt 3.  
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2.5.8. En helhetsblick på ägarprövningen 

Prövningen av ägarens eller förvärvarens lämplighet kan sammanfattas som en 

helhetsbedömning med vissa direkt diskvalificerande moment. Prövningen består 

rekvisiten anseende, kapitalstyrka, efterlevnad av tillsynskrav och koppling till 

penningtvätt eller terrorfinansiering samt ledningens lämplighet om prövningen görs i 

samband med ett tilltänkt förvärv. Jag påstår att de fem rekvisiten är likvärdiga. Ett 

nekande slut på något av rekvisiten innebär att ägaren eller förvärvaren bedöms olämplig. 

Det sagda innebär dock inte att alla omständigheter skulle tolereras i samma omfattning. 

En ägare eller en förvärvare diskvalificeras direkt om denne har gjort sig skyldig till 

allvarlig brottslighet eller har näringsförbud, eller om det finns skäl att misstänka att det 

finns en koppling till penningtvätt eller terrorfinansiering.134  

Förarbetena ger Finansinspektionen förhållandevis brett bedömningsutrymme i 

det enskilda fallet. Det åligger myndigheten att göra en sammanvägd bedömning av 

ägarens lämplighet: 

 

”Lagtexten bör i stället utformas så att det anges vilka kriterier som Finansinspektionen 

ska beakta i sin prövning, och att inspektionen därefter får väga dem emot varandra och 

komma fram till en samlad bedömning. Inspektionen ges således en större frihet att i det 

enskilda fallet göra en bedömning av om tillstånd bör ges. Detta till trots torde det vara 

så att vissa faktorer i praktiken kommer att vara diskvalificerande i sig.”135 

 

Denna prövning ska vara proportionerlig till ägarens eller förvärvarens innehav och 

inflytande i institutet, men även i förhållande till institutets verksamhet. Enligt 

förarbetena får Finansinspektionen vägra meddela tillstånd om endast ”om det finns 

rimlig anledning att göra det mot bakgrund av kriterierna”.136 Ägaren eller förvärvaren 

bedöms vara lämplig om inte annat framkommer i lämplighetsprövningen. Det ska inte 

åligga på ägaren eller förvärvaren att bevisa sin lämplighet utan en slags 

oskyldighetspresumtion föreligger. Enligt min mening är denna utgångspunkt rimlig. Den 

andra möjliga ordningen där det åligger den sökande att sin lämplighet inte skulle vara 

ändamålsenlig. Istället skulle den vara oförutsebar för den enskilde.137 

 
134 Prop. 2008/09:155 s. 92. 
135 Prop. 2008/09:155 s. 92. 
136 Prop. 2008/09:155 s. 92. 
137 Se kapitel 4, särskilt avsnitt 4.3.2. 
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2.6. Information som ska lämnas till Finansinspektionen i samband med 

en ägarprövning 

För att Finansinspektionen ska kunna bedöma ägarens eller förvärvarens lämplighet ska 

institutet lämna vissa uppgifter bland annat om den sökandes identitet, ekonomiska 

situation och verksamhet.138 De uppgifter som ska lämnas specificeras i 

Finansinspektionens föreskrifter, däribland FFFS 2009:3 och specificeras i bilagorna.139 

Vid sin ansökan om lämplighetsprövning ska den som ansöker fylla Finansinspektionens 

ansökningsformulär och lämna bilagor som styrker förhållandena.140 Inspektionens 

prövning baseras på dessa uppgifter samt övriga uppgifter som hämtas från olika register. 

Enligt förarbetena omfattas bland annat kriminalregistret, centrala person- och 

belastningsregistret samt näringsförbudsregistret.141  

 

2.6.1.1. Information som ska lämnas av en fysisk person 

Det ska vara tydligt för inspektionen vem som ska lämplighetsprövas. Ägaren eller 

förvärvaren ska ange sin identitet och kontaktuppgifter. De begärda uppgifternas 

omfattning varierar beroende på om personen som prövningen avser är folkbokförd i 

Sverige eller inte. De som är folkbokförda i Sverige ska ange sitt namn, personnummer, 

adress och telefonnummer. De som inte är folkbokförda i Sverige ska ange samma 

information om sin identitet, men även sitt födelsedatum, -ort och nationalitet, 

passnummer och en vidimerad kopia av en identitetshandling samt eventuella tidigare 

namn och nationaliteter.142 Skillnaden beror på att det är svårare att få information 

avseende personer som inte är folkbokförda i Sverige.143  

Alla fysiska personer som lämplighetsprövas ska ange sin meritförteckning.144 

Informationen behövs som ett led av bedömningen av den enskildes kompetens. 

Meritförteckningen ska omfatta den fysiska personens utbildning, arbetslivserfarenhet 

och andra uppdrag.145 Den sökande ska också besvara frågor som används i 

integritetsbedömningen. En del frågor avser ingripanden och tillsynsåtgärder, såsom 

 
138 FI Dnr 09-3117 s. 11 p. 3.1. 
139 Prop. 2008/09:155 s. 78 och FI Dnr 09-3117 s. 5 p. 1.3. Se även FFFS 2007:17, FFFS 2013:9, FFFS 

2013:10, FFFS 2015:8 och FFFS 2017:2. 
140 FFFS 2009:3, bilaga 1 a-c och 2.  
141 Prop. 1995/96:173 s. 76 och FI Dnr 09-3117 s. 21. 
142 FFFS 2009:3, bilaga 1 a p. 1. 
143 FI Dnr 09-3117 s. 12 p. 3.1.1. 
144 Meritförteckning användas här synonymt med CV. Jämför FI Dnr 16-12527. 
145 FI Dnr 09-3117 s. 12 p. 3.1.2 samt FFFS 2009:3, bilaga 1 a p. 1.2.  
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ekonomisk brottslighet, nekad ansvarsfrihet i samband med ett styrelseuppdrag, 

sanktioner och avslagsbeslut från en tillsynsmyndighet och avskedande från anställning i 

finansiella företag. Andra avser delaktighet i civil- och förvaltningsrättsliga processer och 

skiljeförfaranden samt tidigare ekonomisk misskötsamhet, exempelvis potentiell 

skuldsanering, konkurs, ackord eller företagsrekonstruktion. Ifall den sökande skulle 

svara jakande till någon av frågorna måste den utveckla omständigheterna i det enskilda 

fallet.146 Som tidigare nämnts fungerar frågorna som en diskvalifikationsbedömning. Den 

sökande bedöms vara lämplig om inte annat framgår av svaren eller annan information 

inspektionen fått, exempelvis till följd av tidsaspekten.147 

Finansinspektionen kräver information om potentiella kvalificerade innehav och 

styrelse- och ledningsuppdrag i andra företag. Den sökande ska också ange information 

om en nära anhörig till denne besitter ett kvalificerat innehav i ett annat företag. Med nära 

anhörig avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn och andra närstående som 

personen delar sitt hushåll med.148 Dessa uppgifter användas för att räkna samman det 

innehav som den sökande i verkligheten kommer att få i bolaget. Detta knyter an till 

avsnitt 2.4 om det kvalificerade innehavets omfattning – kontrollposition i institutet kan 

uppstå även till följd av innehav från flera olika källor. För att bedöma den potentiella 

kontrollpositionen behövs uppgifter om gemensamma intressen med andra personer i 

företaget.149  

I ansökan ska det bifogas en beskrivning eller en skiss om ägarkedjan samt om 

eventuell företagsgrupp och vilka andra parter som kommer att få ett väsentlig inflytande 

över företaget. Informationen ska vara i form av en skiss. Det ska vara tydligt om någon 

i gruppen är ett finansiellt holding holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag 

eller ett försäkringsholdingföretag samt om företagen i gruppen står under 

Finansinspektionens eller motsvarande utländska tillsynsmyndighets tillsyn. Information 

om ägarkedjan och grupp används för att bedöma om bolaget även i framtiden kommer 

att efterleva tillsynskraven samt för att bedöma förutsättningar för företagets framtida 

solvens och kapitaltäckningsförmåga.150 

 
146 FFFS 2009:3 bilaga 1 a p. 1.11-1.13.  
147 Se avsnitt 2.5.2.2. och förvärvsriktlinjerna (SV) avsnitt 10.  
148 FI Dnr 09-3117 s. 13 p. 3.1.5 samt FFFS 2009:3 bilaga 1a p. 1.8. 
149 FFFS 2009:3 bilaga 1 a p. 1.9. Se 1 kap. 5 § 15 BFL, 1 kap. 5 § VpmL, 1 kap. 15 § FRL, 1 kap. 1 § 

första stycket 16, 1 kap. 11 § 13 LAIF, 1 kap. 4 § LBT, 1 kap. 7 § 7 LVB, 6 § 2 st. LVK, 1 kap. 2 § 9 LEP1 

kap. 9 § 14 FDL samt 4 kap. 4-5 §§ LHI. 
150 FI Dnr 09-3117 s. 12 p. 3.1.4. FFFS 2009:3 p. 1.4-5. 
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Den sökande ska ange information om sin ekonomiska situation. Fysiska personer 

ska ange information om inkomster, tillgångar, skulder, borgensåtaganden och liknande 

åtaganden som kan påverka den enskildes ekonomiska situation.151 Vid ett tilltänkt 

förvärv krävs dessutom en affärsplan och prognoser för de efterföljande tre åren.152 

Informationen behövs för att bedöma personens kapitalstyrka.153  

 

2.6.1.2. Information som ska lämnas av en juridisk person 

Juridiska personer ska huvudsakligen ange samma information som fysiska personer, 

med den skillnaden att både juridiska personen och ledningspersonerna ska kunna 

identifieras. Med ledningspersoner avses styrelseledamöter och -suppleanter samt 

verkställande direktör och dennes ställföreträdare.154 Den juridiska personens identitet 

bekräftas med hjälp av ett högst två månader gammalt registreringsbevis.155 Till skillnad 

från fysiska personer ska juridiska personer beskriva sin verksamhet, bifoga den senast 

fastställda årsredovisningen och, om möjligt, kreditvärderingsbetyg.156 

Verksamhetsbeskrivningen används för att bedöma kompetensen hos den juridiska 

personen och årsredovisningen samt kreditvärderingsbetyg för kapitalstyrkan.  

Den juridiska personens ledning ska ange samma identitetsinformation som en 

fysisk person som ägarprövas, sin meritförteckning och besvara frågorna om brottslighet, 

konkurser med mera. Den som ägarledningsprövas behöver inte ange information om 

potentiella intressekonflikter eller innehav i andra företag.157 Undantaget till detta är 

finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, och 

försäkringsholdingföretag som ägarprövas när institutet ifråga är ett 

försäkringsaktiebolag, kreditinstitut eller värdepappersinstitut. Ledningen i dessa företag 

ska ledningsprövas, se kapitel 3. 

 

 
151 FI Dnr 09-3117 s. 12. FFFS 2009:3 p. 1.3. Detta skiljer sig från de gemensamma riktlinjerna, som kräver 

information över de senaste tre åren. 
152 FI Dnr 09-3117 s. 11-20, avsnitt 3 och FFFS 2009:3, bilaga 1 a p. 4. 
153 FFFS 2009:3 benämner särskilt förvärv. Den initiala tillståndsansökan kan kräva mer information, men 

enligt min mening är det lämpligt att utgå från att följande information krävs även för ägarprövning vid 

auktorisering, se FI Dnr 09-3117 s. 20. 
154 FFFS 2009:3 bilaga 1 b p. 1.1-1.6. 
155 FFFS 2009:3 bilaga 1 b p. 1.2-3. 
156 FFFS 2009:3 bilaga 1 b 1.4-1.5. 
157 FFFS 2009:3 bilaga 1 c. 
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2.7. Sammanfattande kommentar  

Skyldigheten till ägarprövning uppstår vid ansökan om tillstånd och vid ett tilltänkt 

förvärv av ett kvalificerat innehav i ett finansiellt institut. Ett kvalificerat innehav innebär 

att ägaren eller förvärvaren besitter 10 % eller överskrider något av gränsvärdena 20, 30 

och 50 % eller annars utövar väsentligt inflytande över institutet. 

Lämplighetsprövningen är en helhetsprövning med vissa direkt diskvalificerande 

moment. För att bedömas lämplig ska ägaren eller förvärvaren, eller dess ledning om 

prövningen avser en juridisk person, vara tillräckligt kompetent och ha så hög integritet 

att allmänhetens tilltro till finansmarknaden inte försämras. I praktiken krävs att ägaren 

eller den tilltänka förvärvaren förstår institutets verksamhet och inte ha gjort sig skyldig 

till brott eller ekonomisk misskötsamhet. Det förutsätts också att ägaren eller förvärvaren 

kan säkerställa fortsatt finansiering av verksamheten och, vid förvärv, att förvärvaren kan 

genomföra förvärvet. Det ska inte heller finnas risk för ökad penningtvätt eller 

terrorfinansiering. Vid förvärv ska planerad ledning också bedömas lämplig. Ägaren eller 

förvärvaren ska således både vara en lämplig person utåt, men även kunna förverkliga 

den planerade verksamheten på ett lämpligt sätt.  

Bedömningen är huvudsakligen baserad på information den sökande lämnat själv.  

Kraven ställs proportionerligt till verksamhetens omfattning och art samt innehavets 

storlek. Ju större innehav och mer samhällsviktig verksamhet, desto mer krävs av ägaren 

eller förvärvaren.   
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3. Ledningsprövning  

3.1. Inledande anmärkningar  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för prövningen av ledningens lämplighet. Likt 

kapitel 2 om ägarprövning kommer fokus vara på de situationer där en som framkallar en 

lämplighetsprövning, den personkrets som prövas och de kriterier som 

Finansinspektionen tillämpar vid den materiella prövningen. Avsnittet avslutas med en 

kort sammanfattning. Jag kommer att hänvisa till kapitel 2 när reglering av ägar- och 

ledningsprövning överlappar. 

  

3.2. Allmänt om ledningsprövning  

Skyldighet till ledningsprövning uppstår både vid initial auktorisering och varje gång en 

ny ledningsperson utses. Likt ägarprövning, är ledningsprövning en förutsättning för ett 

svenskt företag att bedriva tillståndspliktig verksamhet på den svenska finansmarknaden. 

Prövningen avser huvudsakligen samma krets företag som ägarprövning men omfattar 

även pensionsstiftelser, se avsnitt 2.3.158  

Ledningens lämplighet utgör både ett krav för det ursprungliga tillståndet men 

också ett löpande ansvar. Det åligger inspektionen att ingripa om en nytillträdd 

ledningsperson inte uppfyller lämplighetskraven eller om en befintlig ledningspersons 

lämplighet förändras under mandatperioden. Inspektionen kan återkalla institutets 

tillstånd i ett sådant fall, förutsatt att en rättelse inte sker. Ansvar att informera 

Finansinspektionen om ändringar i ledningen sträcker sig till juridiska personer med 

kvalificerade innehav. Som nämnts är det dock endast ledningen i finansiella 

holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag eller försäkringsholdingföretag vars 

ledning ska prövas enligt ledningsprövningsreglerna, se avsnitt 2.5.2 och särskilt 2.5.7.159 

 

 
158 Med undantag till pensionsstiftelser, som endast ledningnsprövas se 16 a § TrL. Se 3 kap. 2 § första 

stycket 4-5 samt 14 kap. 2 § andra stycket 1 BFL, 3 kap. 1 § 5-6, 10 kap. 2 § 3, 12 kap. 2 § 4 19 kap. 3 § 4 

och 14 kap. 3 § andra stycket 1 VpmL, 2 kap. 4 § första stycket 4, och15 kap. 5 § 2 FRL, 2 kap 1 § 4 och 

11 kap. 3 § 1 LVF, 3 kap. 3 § första stycket LAIF, 2 kap. 3 § första stycket 5 och 6 § första stycket 4 BTL, 

2 kap. 2 § 4 och 3 kap. 2 § första stycket 4 LVB, 6 § första stycket 4 LVK, 2 kap. 3 § 4 och 6 § första 

stycket 4 LEP samt 2 kap. 8 § första stycket 3 FDL. 
159 Prop. 1995/96:173 s. 85-86. Se 14-15 kap. BFL, 24-25 kap. VpmL, 15 och 18 kap. FRL, 11-12 kap. 

LVF, 3 kap. 10 § och 14 kap. LAIF, 2 kap. 5 § och 6 kap. LVB, 6-7, 10 och 20-33 §§ LVK, 2 kap. 8 § och 

8 kap. 8-26 §§ BTL samt 3 kap. 4 § och 4 kap. 8-25 §§ LEP samt 8 kap. 6 § och 9 kap. FDL 
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3.3. Den personkrets som ska ledningsprövas 

Ledningsprövning avser ”de personer som har det yttersta ansvaret för hur verksamheten 

bedrivs”.160 Lagstiftaren har fastställt att det är styrelseordförande, styrelseledamot, 

styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare som avses. 

Prövningen omfattar även arbetstagarrepresentanter och motsvarande grupper, men inte 

firmatecknare.161 Kretsen för ledningsprövning är något utvidgad vid prövningen av 

institut för elektroniska pengar och betalningsinstitut. Förutom styrelsen och 

verkställande direktören omfattas även den som är ansvarig för verksamheten med 

utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare respektive den som är 

ansvarig för betaltjänstverksamheten.162 När verksamheten drivs i annan form än 

aktiebolag avses motsvarande ledande befattningshavare.163 

Kretsen är inte självklar. En bolagsrättslig tolkning av begreppet 

”ledningsorgan”, såsom angetts i vissa rättsakter från EU, skulle kunna innebära att 

endast styrelseledamöter omfattas av prövningen.164 Å andra sidan berör 

ledningsriktlinjerna alla ledande befattningshavare i kreditinstitut och 

värdepappersinstitut, som enligt riktlinjerna inbegriper finanschefen och cheferna för de 

interna kontrollfunktionerna, andra chefer för viktiga affärsområden och vissa filialer 

eller dotterföretag.165 Beroende på sättet gemenskapsrätten är skriven och tolkad skulle 

kretsen alltså kunna variera i betydande grad. 

Lagstiftaren har valt att omfatta den verkställande direktören och dennes 

ställföreträdare i alla lagstiftningsakter samt angett att andra ledande befattningshavare 

inte bör omfattas av Finansinspektionens lämplighetsprövning. Detta motiverades med 

vikten att av harmoniserade regelverk och rättstillämpning i Sverige och EU.166 Enligt 

min mening är denna lösning bäst anpassad till svenska förhållanden och utgör en 

kompromiss mellan olika tolkningar. Min uppfattning är att kretsen som ska uppfylla 

lämplighetskraven har successivt ökats i gemenskapsrätten efter finanskrisen år 2008-

2009. Att i vissa fall utesluta verkställande direktör skulle inte passa till denna utveckling, 

 
160 Prop. 1995/96:173 s. 84. 
161 Prop. 1995/96:173 s. 84 och 10 § FFFS 2009:3. I gemenskapsrätten avser vanligtvis företagets 

ledningsorgan av prövningen. För en mer utförlig diskussion om den berörda gruppen, se prop. 2015/16:9 

s. 215-218 och prop. 2016/17:162 s. 358-359. 
162 Prop. 1995/96:173 s. 84, 2 kap. 6 § andra stycket 5 LEP och 2 kap. 3 § 5 BTL. 
163 Se bland annat prop. 1995/96:173 s 84-86 och prop. 2009/10:220, s. 124-125. 
164 Se bland annat prop. 2013/14:228 s. 167, prop. 2015/16:9 s. 215-218 och prop. 2016/17:162 s. 358-359. 
165 EBA/GL/2017/01 (SV), särskilt definitionen av ”Ledande befattningshavare” i under p. 15 på s. 6. 
166 Prop. 2016/17:162 s. 358-359 och prop. 2015/16:9 s. 215-218. 



  

39 
 

särskilt när den verkställande direktören ingått i prövningen sedan reglerna 

harmoniserades i mitten av 1990-talet.167 

De som har ansvaret för en central funktion ska anmälas till inspektionen. Dessa 

personer kontrolleras inte av inspektionen utan kvarstår under institutets löpande ansvar 

för ledningens lämplighet. Dock åligger det myndigheten att ingripa ifall någon av de 

ledande befattningshavarna skulle bedömas olämplig.168 Enligt min mening är detta i de 

allra flesta fall en tillräcklig säkerhetsventil. En ökad krets skulle även innebära en ökad 

arbetsbörda hos myndigheten och instituten.  

 

3.4. Lämplighetsprövning  

3.4.1. Vissa utgångpunkter  

I BFL beskrivs ledningens lämplighet vid den initiala tillståndsprövningen. 3 kap. 2 § 

första stycket anger att ett tillstånd endast kan ges om institutets ledningspersoner är 

lämpliga för uppdraget: 

 

”4. den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direktör i det, eller 

vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i 

ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

  

5. styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda 

företaget.”169 

 

Enligt paragrafen består ledningsprövningen av två moment: den enskilde 

ledningspersonens lämplighet för uppdraget och styrelsesammansättningens lämplighet 

som helhet. För att bedömas lämplig ska ledningspersonen ha tillräcklig insikt och 

erfarenhet men även i övrigt vara lämplig att ha beslutsfattande position i institutet. 

Prövningen av styrelsesammansättningen som helhet tar en bredare blick på 

styrelsesammansättningens lämplighet. Det är värt att anmärka att kravet på prövningen 

 
167 Prop. 1995/96:173 s 84-86. 
168 Se prop. 2016/17:162 s. 358-359 för försäkringsbolag och ledningsriktlinjerna (SV) s. 10-16 avdelning 

II.  
169 3 kap. 2 första stycket 4-5. Uppsatsförfattarens kursiv. Jämför 14 kap. 2 § andra stycket 1 BFL, 3 kap. 

1 § 5-6, 10 kap. 2 § 3, 12 kap. 2 § 4 19 kap. 3 § 4 och 14 kap. 3 § andra stycket 1 VpmL, 2 kap. 4 § första 

stycket 4, och15 kap. 5 § 2 FRL, 2 kap 1 § 4 och 11 kap. 3 § 1 LVF, 3 kap. 3 § första stycket LAIF, 2 kap. 

3 § första stycket 5 och 6 § första stycket 4 BTL, 2 kap. 2 § 4 och 3 kap. 2 § första stycket 4 LVB, 6 § första 

stycket 4 LVK, 2 kap. 3 § 4 och 6 § första stycket 4 LEP samt 2 kap. 8 § första stycket 3 FDL. 
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av styrelsen som helhet endast stadgas i föreskriftsform för kreditinstitut och 

värdepappersinstitut,170 Enligt förarbetena och Finansinspektionens föreskrifter ställs 

krav på styrelsens samlade kompetens även på försäkringsföretag.171 

Bedömningen av ledningspersonens lämplighet liknar den vid ägarprövning. Likt 

ägarprövningen ska ledningspersonen uppfylla krav på ”tillräcklig insikt och 

erfarenhet”172, vilket jag tolkar motsvara ledningspersonens yrkesmässiga kompetens 

och integritet – dennes anseende såsom beskrivits i det svenska 

ägarprövningssammanhanget. Enligt Finansinspektionen har ledningsprövning tre 

huvudområden: personlig vandel, kompetens och intressekonflikter.173 

Största skillnaden mellan ägar- och ledningsprövning är de krav som ställs på 

ägares eller tilltänkta förvärvares kontra ledningspersonens yrkeskompetens. 

Kompetenskraven är högre för en ledningsperson: 

 

”Styrelse och verkställande direktör utövar den omedelbara ledningen av banken och har 

det direkta ansvaret för verksamheten. Den som ingår i ledningen bör ha de 

kvalifikationer som fordras för att driva rörelsen på ett korrekt sätt. Det finns därför 

anledning att ställa strängare krav beträffande lämpligheten när det gäller den som ingår 

i ledningen för en bank än då fråga är om den som avser att förvärva eller redan äger ett 

kvalificerat innehav. Av dem som ingår i en banks ledning bör fordras ett tillräckligt 

kunnande på området eller i vart fall förmåga att skaffa sig sådan kunskap. Viss 

erfarenhet från näringsverksamhet eller något annat område av betydelse för uppgiften 

bör också förutsättas. Vidare bör den som ingår i ledningen ha de personliga egenskaper 

i fråga om omdömesgillhet som uppgiften kräver.”174 

 

Jag finner skillnaden rimlig. Styrelsen och verkställande direktören är de som i styr ett 

aktiebolag och utöver mest inflytande i det dagliga arbetet. Styrelsen har ett allmänt 

förvaltningsansvar över bolagets organisation och angelägenheter,175 och den 

verkställande direktören ansvarar över den löpande förvaltningen av företaget.176 

 
170 Se 2 kap. 3 § första stycket 5 BFL och 3 kap. 1 § första stycket 6 VpmL. Observera dock att detta inte 

innebär att andra bolagsrättsliga krav på styrelsesammansättningen inte kan finnas, bara att dessa inte 

omfattas av Finansinspektionens lämplighetsprövning. 
171 Prop. 2015/16:9 s. 216-217. Detta är tolkningen hos Finansinspektionen, se FFFS 2015:8 bilaga 2 b. 
172 Se 3 kap. 2 § första stycket 4samt 14 kap. 2 § andra stycket 1 BFL, 3 kap. 1 § 5, 10 kap. 2 § 3, 12 kap. 

2 § 4 19 kap. 3 § 4 och 14 kap. 3 § andra stycket 1 VpmL, 15 kap. 5 § 2 FRL, 2 kap 1 § 4 och 11 kap. 3 § 

1 LVF, 3 kap. 3 § första stycket LAIF, 2 kap. 3 § första stycket 5 och 6 § första stycket 4 BTL, 2 kap. 2 § 

4 och 3 kap. 2 § första stycket 4 LVB, 6 § första stycket 4 LVK, 2 kap. 3 § 4 och 6 § första stycket 4 LEP 

samt 2 kap. 8 § första stycket 3 FDL. 
173 FI Dnr 09-3117 s. 19 p. 4. 
174 Prop. 1995/96:173 s. 85. Uppsatsförfattarens kursiv. 
175 8 kap. 4 § ABL. 
176 8 kap. 29 § ABL. 
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Bolagsstämma är aktiebolagets högsta bestämmande samling.177 Trots att ägarna besitter 

och utövar den slutgiltiga makten i bolaget är det styrelsen och den verkställande 

direktören som är företagets ansikte utåt.178  

Prövningens omfattning preciseras närmare i ledningsriktlinjerna, där lämplighet 

beskrivs enligt följande:  

 

”[Lämplighet a]vser i vilken grad en person anses ha gott anseende och, enskilt eller 

tillsammans med andra personer, besitta tillräckliga kunskaper, färdigheter och 

erfarenheter för att utföra sina arbetsuppgifter. Lämplighet täcker även ärlighet, 

integritet och varje persons förmåga att tänkta självständigt och dennes förmåga att 

avsätta tillräcklig tid för att utföra sina arbetsuppgifter.”179  

 

Ledningsriktlinjerna gäller endast för kreditinstitut, värdepappersinstitut, finansiella 

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag.180 Enligt min mening är det trots 

allt relevant att använda riktlinjerna som en utgångspunkt för bedömningen eftersom 

innehållet i ledningspersonens yrkeskompetens och erfarenhet mest utförligt beskrivs i 

dessa och lagstiftarens syfte varit att harmonisera reglerna mellan olika institut.181 De 

delar som endast berör de tidigare nämnda instituten kommer att lyftas separat. 

Jag har valt rubricera avsnitten i enlighet med de delar som bedömningen avser – 

yrkeskompetens, integritet och övrig lämplighet. Jag kommer att börja med 

yrkeskompetens, sedan kortfattigt beröra integritet och avslutningsvis ta upp övriga 

kriterier som är relevanta för bedömningen.  

 

 
177 7 kap. 1 § ABL. 
178 Eklund (2016) s. 170-161 och 242-256. Se även diskussionen avseende gruppen som ska ledningsprövas 

i avsnitt 3.3, prop. 2016/17:162 s. 358-359 samt prop. 2015/16:9 s. 215-218.  
179 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 6 under p. 15, definition av begreppet lämplighet. 
180 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 3-4 p. 5 och 8. 
181 Jämför lagstiftarens kommentarer avseende regleringsstrukturen i prop. 2008/09:155 s. 71-72 och 86 

samt Prop. 1995/96:173 s. 84-85 och 90-92. 
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3.4.2. Yrkeskompetens  

3.4.2.1. Den enskilde ledningspersonens yrkeskompetens 

Ledningspersonen ska ”ha ett tillräckligt kunnande på området eller i vart fall förmåga 

att skaffa sig sådan kunskap”, för att kunna leda ett institut på den finansiella 

marknaden.182 Lagstiftaren utvecklar att den sökande ska ha relevant yrkeserfarenhet.183  

Enligt förarbetena räcker det med förmåga för den sökande att skaffa sig relevanta 

kunskaper. Jag vill dock påstå att detta krav har ändrats sedan lagstiftningen infördes i 

mitten av 1990-talet. Sett till rättsutvecklingen på finansmarknaden efter finanskrisen år 

2008-2009 anser jag att det bör förutsättas att ledningspersonen har förståelse på 

institutets verksamhet, i vart fall om verksamheten kommer att vara av större ekonomisk 

eller samhällsvikt. Stöd för denna tolkning finns i både nyare förarbeten och i 

ledningsriktlinjerna.184  Ledningsriktlinjerna preciserar att ansvaret ska motsvara 

ledningspersonens ansvarsområde, men anger även att ansvarsområdet inte utgör en gräns 

för detta ansvar:  

 
”Ledningsorganets ledamöter bör ha en aktuell förståelse för institutets verksamhet och 

dess risker, på en nivå som motsvarar deras ansvarsområden. Detta inbegriper en lämplig 

förståelse av de områden som en enskild ledamot inte är direkt ansvarig för, men ansvarar 

för tillsammans med ledningsorganets andra ledamöter.”185 

  

Enligt min mening är det berättigat att utgå från att det finns ett minimikrav på 

ledningspersonens kunnighet. Vart detta krav sätts borde vara proportionerligt till 

verksamhetens omfattning och komplexitet samt kunnigheten i styrelsen som helhet.186 

Vad som anses vara relevanta kunskaper preciseras inte närmare i de svenska 

förarbetena. Ledningsriktlinjerna anger att ledningspersonerna bör förstå hur institutet ska 

styras samt de intressekonflikter som kan uppstå inom verksamheten. Som angetts i citatet 

ovan är kunnighetskravet beroende av om det är tala om ledningspersonens egna 

ansvarsområde eller inte. Vid bedömning tas hänsyn till rollens omfattning, de teoretiska 

 
182 Prop. 1995/96:173 s. 85. Citatet avser bankverksamhet. Kravet kan dock anses gälla även annan 

verksamhet till följd av reglernas harmoniseringssyfte, se prop. 1995/96:173 s. 63-64 och s. 90-92 och 

diskussion under avsnitt 1.4.2. 
183 Prop. 1995/96:173 s. 85.  
184 Enligt prop. 2003/03:150 s. 157 ska ledningspersonen ha ”tillräcklig erfarenhet, även i fråga om den 

typ av fonder som bolaget förvaltar”. Detta krav gäller även för alternativa investeringsfonder, se prop. 

2012/13:155 s. 439. 
185 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 18 p. 58. Uppsatsförfattarens kursiv. 
186 Se ledningsriktlinjerna (SV) och EBA:s och Esma:s pressmeddalande den 28 oktober 2016. 
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kunskaper och utbildning ledningspersonen har samt dennes praktiska erfarenhet inom 

verksamhetsområdet och i andra ledande befattningar. Särskilt beaktas den praktiska 

yrkeskunnigheten och den erfarenhet ledningspersonen har inom den finansiella sektorn, 

både avseende den tidigare tjänstgöringens längd, omfattning och komplexitet.187 

Riktlinjerna anger en icke-uttömmande lista på relevanta erfarenheter och 

kunskaper. Tillsynsmyndigheten ska beakta ledningspersonens teoretiska och praktiska 

erfarenhet på bank- och finansmarknaden, kunskap avseende relevanta rättsliga 

regelverk, riskhantering och revision samt affärsmässiga erfarenheter och strategisk 

planering. Hänsyn tas också till ledningspersonen kunskaper inom bolagsstyrning, tillsyn 

och kontroll, inklusive tolkning av finansiell information. Erfarenhetens längd, 

hierarkiska nivå och de tekniska kunskaper den krävt vägs tungt vid den praktiska 

yrkesmässiga erfarenheten. Detsamma avser antalet underordnande samt de behörigheter 

och befogenheter ledningspersonen haft i sin anställning.188  

Riktlinjerna avslutas med påpekandet att ledningspersonen bör kunna konstruktivt 

ifrågasätta de beslut som fattas och förbättra den tillsyn som utövas av ledningsorganet.189 

Enligt min mening är det sistnämnda snarare en målsättning än en konkret riktlinje. För 

att kunna ifrågasätta och förbättra måste ledningspersonen förstå verksamheten. Det är 

naturligtvis svårt för tillsynsmyndigheten att på förhand bedöma om ledningspersonen 

har sådan kompetens. Istället används de mer konkreta kraven om utbildningen och 

praktisk erfarenhet. Genom att studera ledningspersonens tidigare meriter och får 

Finansinspektionen en uppfattning om dennes kunskapsläge.  

Fokus vid bedömning av en ledningspersons lämplighet är inte samma som vid 

ägarprövning. Till skillnad från en ägare måste en ledningsperson förstå institutets 

verksamhet för att kunna styra institutet på ett lämpligt sätt. Likt ägarprövningen görs en 

helhetsbedömning. Prövningen har samma grundstenar men är mycket noggrannare, med 

stor vikt på den sökandes tidigare yrkeserfarenhet och utbildning. Varken förarbetena 

eller ledningsriktlinjerna nämner konkurser, ackord eller motsvarande i samband med 

bedömningen av yrkeserfarenhet. Jag bedömer att det har att göra med hur reglerna är 

strukturerade. Enligt min mening faller dessa omständigheter istället under integritet och 

 
187 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 18-20 p. 60-65.  
188 2 kap. 3 § första stycket BFL, 3 kap. 1 § första stycket 6 VpmL samt ledningsriktlinjerna (SV) s. 18-20 

p. 64-65. För en mer utförlig lista av egenskaper som ledningsperson inom bank- eller 

värdepappersverksamhet bör besitta, se bilaga II till ledningsriktlinjerna.   
189 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 18-20 p. 66.  
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övrig lämplighet. Jag anser dock att en historia av större misslyckanden i ekonomisk 

verksamhet bör antyda att kraven på yrkeskompetens inte heller fylls. 

 

3.4.2.2. Styrelsens kollektiva lämplighet 

Vid lämplighetsbedömning av kreditinstitut, värdepappersinstitut och försäkringsbolag 

samt holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag tas inte endast hänsyn till 

den enskilde ledningspersons kompetens utan även hela styrelsens kunnighet om 

institutets verksamhet. Institutet har en löpande skyldighet att säkerställa att styrelsen har 

tillräckligt bred erfarenhet för att kunna effektivt leda institutet.190 Detta krav omfattar 

inte den verkställande direktören.191  

Enligt ledningsriktlinjerna avser kompetenskravet både styrelsens lednings- och 

tillsynsfunktion. Styrelsen bör ha en hög nivå av ledningsförmåga för att uppfylla sin 

ledningsfunktion. För att uppfylla tillsynsfunktionen krävs att styrelsen i sin helhet kan 

förstå och ifrågasätta ledningsmetoderna och de beslut styrelsen fattar. Ledningsförmågan 

ska vara tillräcklig för en effektiv organisering av uppgifter. Styrelsen ska som helhet 

förstå institutets verksamhet, inklusive de riskerna som är kopplade till verksamheten. 

Styrelsens kunskaper bör täcka varje område för institutets verksamhet samt allmän 

finansiell kompetens. Den ska kunna planera verksamheten strategiskt och kontrollera att 

institutet uppfyller sina lagstadgade skyldigheter, såsom redovisning, rapportering och 

regelefterlevnad. I tillämpliga fall ska styrelsen också kunna förstå och kunna styra 

koncernstrukturen. Styrelsen ska vara tillräckligt stor för att kunna besitta expertis på alla 

områden som är relevanta för institutets verksamhet.192 

Jag anser att kravet på styrelsens kollektiva kompetens är välbehövd för 

systemviktig verksamhet, såsom kreditinstitut, men att kravet inte behövs för institut med 

mindre samhällsvikt. Det är önskvärt att även dessa institut har en välfungerande 

styrelsesammansättning och uppfattning om de risker och krav som verksamheten 

innebär, men enligt min mening uppnås denna målsättning redan i samband en vid vanlig 

ledningsprövning. Införandet av kravet på styrelsens kollektiva kunskaper för alla institut 

 
190 Se 3 kap. 2 § första stycket 4 och 14 kap. 2 § andra stycket 1 BFL samt 3 kap. 1 § 6 och 14 kap. 3 § 

andra stycket 1 VpmL, FI Dnr 16-12527 s. 18 p. 3.3.1 och Ledningsriktlinjerna (SV) s. 20-21 avsnitt 7, 

särskilt p. 67.  
191 FI Dnr 16-12527 s. 18 p. 3.3.1. 
192 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 20-21 p. 67-72. Se även Ansökan/anmälan om ledningsprövning, bilaga 2.1 

till FFFS 2009:3. 



  

45 
 

skulle innebära en ökad belastning på Finansinspektionen och instituten. Jag anser därför 

att kravet endast bör appliceras på en begränsad krets institut av större samhällsvikt. Det 

är dessutom inte osannolikt att mindre institut har en styrelse som består av ett fåtal 

ledamöter.  

 

3.4.3. Integritet 

Kravet på integritet liknar det vid ägarprövning, se avsnitt 2.5.2.2. Fokus ligger på 

ledningspersonens tidigare beteende. Enligt ledningsriktlinjerna bör ledningspersonen ha 

ett gott anseende, vara ärlig och besitta integritet. Bedömningen omfattar bland annat 

domar och sanktioner, kvalificerade misstankar om brott, ekonomisk misskötsamhet samt 

konkurser, ackord och andra förfaranden som kan skapa tvekan om personens lämplighet. 

Tyngd läggs på hur ärlig ledningspersonen varit i sin rapportering om omständigheterna. 

Prövningen är en helhetsbedömning med vissa diskvalificerande moment.193 Till skillnad 

från ägarprövning förutsätts att ledningspersonens integritet är klarlagd redan vid 

ansökningsstunden. Detta bör innebära att institutet ska förtydliga varför den sökande är 

lämplig som ledningsperson.194 

 

3.4.4. Övrig lämplighet 

Under denna sektion kommer jag att diskutera de övriga lämplighetskriterierna som har 

lyfts i lagstiftningen eller riktlinjerna. De institut som huvudsakligen berörs av de övriga 

lämplighetskraven omfattas av kapitaltäckningsdirektivet. Regleringen av 

intressekonflikter (avsnitt 3.4.4.1.) berör alla institut.  

 

3.4.4.1. Intressekonflikter 

Vid bedömning av ledningspersons lämplighet tas särskild hänsyn till intressekonflikter 

som kan uppstå till följd av ledningspersonens stadigvarande uppdrag i andra företag. 

Med uppdrag avses olika former av förhållanden som knyter ledningspersonen till det 

andra företaget, exempelvis anställning eller position som styrelseledamot. Uppdraget 

 
193 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 21-23 p. 73-78. För en närmare diskussion om bedömningen, se avsnitt 

2.5.2.2. 
194 HFD 2013 ref. 74. Se avsnitt 4.3.2. för min kritik av domen.  



  

46 
 

bedöms vara stadigvarande om det varar längre än sex månader. Ledningspersonen ska 

också ange potentiella kvalificerade innehav i andra företag.195  

Liknande bedömning görs inte för ägare eller tilltänkta förvärvare som varken 

behöver informera Finansinspektionen om sina andra uppdrag eller kvalificerade innehav, 

så länge innehaven inte påverkar ägandet i institutet ifråga. Finansinspektionen 

motiverade skillnaden med att intressekonflikterna är ett större problem för 

ledningspersoner eftersom dessa ofta även besitter ledningspositioner i andra företag. 

Inspektionen betonade dock att uppdrag i olika företag inte är ett problem, så länge de 

uppmärksammas och behandlas på ett korrekt sätt.196 

 

3.4.4.2. Tidsanvändning och andra uppdrag  

Ledningspersoner i företag som omfattas av kapitaltäckningsdirektivet ska ha en 

möjlighet att avsätta tillräckligt med tid till uppdraget. Det finns också begräsningar 

avseende andra uppdrag en ledningsperson kan ha.197  

Enligt 10 kap. 8 c § BFL ska en ledningsperson avsätta tillräckligt med tid för 

uppdraget. I ledningsriktlinjerna preciseras att ledningspersonen ska kunna fullgöra sina 

uppgifter och sitt ansvarsområde i tillräcklig grad både under vanliga omständigheter och 

under perioder av ökad aktivitet. Hänsyn tas till antalet andra uppdrag i finansiella och 

icke-finansiella företag och organisationer samt politiska uppdrag och motsvarande, 

ledningsuppdragets omfattning och geografiska läge samt antalet nödvändiga möten och 

motsvarande sammankomster. Vidare uppmärksammas ledningspersonens roll, 

nödvändig utbildning och andra relevanta arbetsuppgifter.198 

I 10 kap. 8 a § BFL beskrivs att antalet uppdrag i som ledningsperson får besitta i 

andra företag ska var lämpligt med hänsyn till det enskilda fallet samt till verksamhetens 

art, omfattning och komplexitet. Om institutets verksamhet är av betydande omfattning 

finns en begränsning till ett uppdrag som verkställande direktör och två som 

styrelseledamot, eller fyra uppdrag som styrelseledamot. Antalet är dock inte absolut, 

vilket framgår av 8 b §.  Alla uppdrag inom samma koncern och i företag 

 
195 JC/GL/2017/01 s. 24 p. 84-87, FFFS 2009:3 bilaga 2 p. 3 och FI Dnr 09-3117 s. 19-20 p. 4. 
196 FI Dnr 09-3117 s. 19-20 p. 4. 
197 Enligt art. 1 kapitaltäckningsdirektivet omfattas kreditinstitut och värdepappersinstitut. 

Ledningsriktlinjerna (SV) s. 13-14 avsnitt 3 och 10 kap. 8 a-c §§ BFL samt 8 kap. 8 b-d §§ och 12 kap. 6 

a-c §§ VpmL.  
198 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 15-16 p. 41-48. 
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bankaktiebolaget besitter ett kvalificerat innehav i räknas som ett. Icke-kommersiella 

organisationer och företag räknas inte med. Dock påpekas i ledningsriktlinjerna att de 

uppdrag som inte omfattas av beräkningen ska tas med i bedömningen om 

ledningspersonen har tillräckligt med tid.199 Finansinspektionen kan i det enskilda fallet 

undanta ytterligare ett uppdrag. Begräsningen i antalet uppdrag berör inte heller 

representanter av den svenska staten.  

Sammanfattningsvis ska en ledningsperson ha tillräckligt med tid och möjligheter 

att sätta sig in i arbetet i ledningen. Jag anser att begränsningen är nyttig för att säkerställa 

effektiv företagsstyrning i de samhällsviktiga instituten. Samtidigt innebär möjligheten 

att räkna alla uppdrag inom en koncern som ett att tidsredovisningen kan bli optimistisk. 

Koncerner kan vara väldigt stora och omfatta företag med vitt skilda 

verksamhetsområden, även inom den finansiella marknaden. Jag anser att detta är en risk 

för effektiv företagsstyrning då det är ifrågasättbart om en ledningsperson med väldigt 

många uppdrag kan tillsätta tillräckligt med tid till dem.  

Det är möjligt att detta läks av institutets skyldighet att underrätta ledamöterna om 

tidskrav.200 Jag förhåller mig tveksam till detta. Jag anser att de många undantagen i 

antalet uppdrag möjliggör att regleringens syfte undgås. Det finns inte heller några 

begränsningar för antalet uppdrag för ledningspersoner för institut som inte finns omfattas 

av kapitaltäckningsdirektivet. Jag anser därför att en striktare reglering av antalet 

ledningspositioner skulle gynna marknaden. 

 

3.4.4.3. Självständigt tänkande och oberoende ledamöter 

I ledningsriktlinjerna ställs krav på ledningspersonernas självständig tänkande och 

oberoende status. Att tänka självständigt innebär att ledningspersonen har mod, styrka 

och övertygelse för att kunna ifrågasätta och bidra till beslutsfattande samt att kunna 

undgå intressekonflikter. Med oberoende status menas att ledningspersonen inte har andra 

förbindelser eller kopplingar som kan påverka denne i sitt arbete.201  

De två kraven finns inte införda i svenska föreskrifter som separata regler men 

anses enligt Finansinspektionen utgöra god sed på marknaden. Inspektionen har också 

reserverat sig mot avsnitt 9.3 om oberoende ledamöter. Dessa omfattas inte av den 

 
199 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 17-18 p. 56-57.  
200 Se ledningsriktlinjerna (SV) s. 16 p. 45. 
201 Ledningsriktlinjerna (SV) s. 23-25 p. 79-87. 
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svenska tolkningen av följd- eller förklara.202 Jag anser inte heller att ett särskilt införande 

behövs. Självständighet och oberoende omfattas av de andra kraven som ställs på 

ledningspersonerna av bedömningen, i första hand av ledningspersonens integritet.

  

 

3.4.5. En helhetsblick på ledningsprövningen 

När ledningspersoners lämplighet prövas tas hänsyn till ledningens yrkeskompetens, 

integritet och vissa övriga omständigheter, däribland intressekonflikter som 

ledningspositionen kan leda till. Prövning är proportionerlig till verksamhetens 

omfattning, komplexitet och ledningspersonens ställning. Flera krav ställs för 

kreditinstitut, värdepappersinstitut och försäkringsbolag samt finansiella holdingföretag 

och blandade finansiella holdingföretag. Dessa institut ska säkerställa att styrelsen som 

helhet uppfyller lämplighetskraven. De två förstnämnda ska också kontrollera att 

ledningspersonerna har tillräckligt med tid och möjligheter att sätta sig in i uppdraget. 

Likt ägarprövning är själva prövningen en helhetsbedömning med vissa direkt 

diskvalificerande moment, däribland ekonomisk brottslighet och näringsförbud.  

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt högre beviskrav vid ledningsprövning 

än ägarprövning. Enligt domstolen krävs klarlagd lämplighet vid ledningsprövning, 

istället för den oskyldighetspresumtion som föreligger vid ägarprövning.203 Jag kommer 

att återkomma till detta under avsnitt 4.3.2. 

 

3.5. Information som ska lämnas till Finansinspektionen i samband med 

en ledningsprövning 

För att bedöma ledningens lämplighet måste Finansinspektionen få in uppgifter om 

ledningspersonens identitet, ställning i företaget, tidigare erfarenheter och potentiell 

misskötsamhet. Den information som ska lämnas motsvarar huvudsakligen den som ska 

lämnas vid en ägarprövning för att bestyrka ägaren anseende, se avsnitt 2.6. Den sökande 

ska också bifoga en meritförteckning och fylla in potentiella andra anställningar, 

 
202 Finansinspektionens pressmeddelande den 22 maj 2018 och EBA: Guidelines compliance table. 
203 HFD 2013 ref. 74 s. 4. Jämför dock slutsatsen med de Europeiska tillsynsmyndigheternas förtydligande 

att ”En ledamot i ledningsorganet bör anses ha ett gott anseende, vara ärlig och ha integritet om det inte 

föreligger några objektiva och påvisbara skäl till att påstå något annat”. Se EBA/GL/2017 (SV) s. 21 p. 

73. 
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stadigvarande uppdrag samt styrelsepositioner. För att identifiera intressekonflikter krävs 

även en beteckning av kvalificerade innehav ledningspersonen eller nära anhörig till 

denne besitter samt övriga engagemang. Ledningspersonen ska självmant beskriva hur 

potentiella intressekonflikter hanteras.204 

 

3.6. Sammanfattande kommentar   

Finansinspektionen ska pröva lämpligheten av alla ledningspersoner i samband med 

ansökan om tillstånd samt varje gång en ny ledningsperson utses. De som omfattas av 

prövningen är institutets styrelseordförande, alla styrelseledamöter och suppleanter samt 

verkställande direktör och dennes ersättare. När bolaget inte är ett aktiebolag avses 

motsvarande personkrets. För att bedömas lämplig ska ledningspersonen vara tillräckligt 

erfaren och kunnig för att kunna styra institutet. Hänsyn tas till ledningspersonens 

utbildning och yrkeserfarenhet. I vissa fall bedöms även styrelsens kollektiva kompetens. 

Kraven ställs proportionerligt till verksamhetens art och omfattning. Ledningspersonen 

ska också ha en hög integritet, vilket innebär att denne inte ska ha gjort sig skyldig till 

ekonomisk brottslighet eller annan misskötsamhet. Ledningspersonen ska också ange 

potentiella intressekonflikter som kan påverka institutet. Ytterligare krav ställs på 

ledningen av kreditinstitut och värdepappersinstitut. På ledningen ställs i de fallen bland 

annat krav på tid och antalet uppdrag i andra företag. Institutet ska självmant ange all 

relevant information till Finansinspektionen.   

 
204 Se Eklund (2015) s. 82-83 och bilaga 2 till FFFS 2009:3. 
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4. Lämplighetsprövning i praktiken 

4.1. Inledande anmärkningar 

Den sektorsspecifika lagstiftningen på finansmarknaden står inte utanför grundläggande 

fri- och rättigheter eller förvaltningsrättsliga principer.205 Som beskrivits i de tidigare 

kapitlen begränsar Finansinspektionens lämplighetsprövning den enskildes möjligheter 

att etablera och bedriva en verksamhet på finansmarknaden. Det är viktigt att identifiera 

de allmänna intressen som motiverar rättighetsinsänkringar för att tolka den gällande 

rätten och förstå inspektionens och domstolarnas bedömningsprocess.  

Detta kapitel kommer att beskriva de syften som motiverar lämplighetsprövning 

samt de fri- och rättigheter som prövningen inskränker. Kapitlet börjar med att 

introducera lagstiftarens motivering av lämplighetsprövning. Sedan beskrivs de 

grundlagsstadgade principerna som styr Finansinspektionens arbete. Slutligen beskrivs 

domstolsavgöranden som avser lämplighetsprövning. Jag kommer att granska 

avgörandena kritiskt och bedöma dem i förhållande till den rättsinskränkning 

lämplighetsprövning innebär. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur lagstiftningens 

ändamål och syften syns i den praktiska rättstillämpningen. 

 

4.2. Grundläggande fri- och rättigheter och Finansinspektionens 

lämplighetsprövning 

4.2.1. Rättighetsinskränkning vid lämplighetsprövning 

Enligt 2 kap. 17 § första stycket kungörelsen (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

(hädanefter RF) får begränsning att driva näring eller utöva ett yrke enbart ske i syfte att 

skydda allmänna intressen. Lämplighetsprövningen är ett hinder på den enskildes 

möjligheter att fritt etablera sig eller ha vissa yrkesställningar på den finansiella 

marknaden. Närings- och yrkesfrihet har också skyddats i EU:s rättighetsstadga.206 

I praktiken kan resultatet av en ifrågasatt lämplighet jämställas med ett 

näringsförbud, trots att olämpligheten lagtekniskt inte utgör en sanktion. Detta eftersom 

den tidigare ifrågasätta lämpligheten beaktas även vid framtida bedömningar och det inte 

finns någon bestämd bakre tidsgräns för omständigheter som kan beaktas. En person som 

 
205 Reicher s. 338 och Warnling-Nerep s. 394. Europadomstolens praxis antyder att detta, se domstolens 

dom i Capital Bank AD mot Bulgarien. 
206 Se stadgans art. 15 för fritt yrkesval och 16 för näringsfrihet. 
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en gång bedömts vara olämplig som ägare, förvärvare eller en ledningsperson kan med 

andra bedömas vara olämplig för att besitta en position för en obestämd framtid.207 

Rättighetsinskränkningen framstår särskild anmärkningsvärd när det beaktas att ett 

näringsförbud vid allvarlig ekonomisk brottslighet är högst 10 år.208  

 

4.2.2. Syften bakom regleringen och rättsutvecklingen 

En rättighetsinskränkning måste motiveras av ett allmänt behov som överstiger den 

rättighetsinskränkning regleringen innebär. Utvecklingen av Finansinspektionens 

lämplighetsprövning följer allmänna trender på finansmarknaden; internationalisering, 

värdepapperisering och den ökade regeltyngden efter finanskrisen år 2008-2009. Enligt 

mig är det värt att titta närmare på de olika motiven då särskilt regleringen av 

ledningsprövning härstammar från 1990-talet. 

När lämplighetsprövningsreglerna harmoniserades på 1990-talet beskrev 

lagstiftaren att näringsfrihet fick begränsas på grund av bankväsendets stora betydelse för 

samhället. Lagstiftaren motiverade behovet av lämplighetsprövning av kreditinstitut 

enligt följande:  

 

”Banker och andra kreditinstitut har en central uppgift i det finansiella systemet och driver 

en från allmän synpunkt viktig verksamhet. Att rörelsen bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt är av betydelse för kapitalförsörjningen i samhället och för stabiliteten i 

betalningssystemet. Även för insättare och övriga konsumenter är det av intresse att 

bankverksamheten sköts på ett oklanderligt sätt.”209 

 

Lagstiftaren påpekade sedan att motsvarande synpunkter gäller även på värdepappers- 

och försäkringssektorerna, trots att skyddsintressen inte är identiska. Av förarbetena 

framgår att lämplighetsprövning infördes för att skydda samhället som helhet samt 

försäkra kontinuitet av samhällsviktig verksamhet. Finansiell verksamhet ansågs påverka 

både det allmänna samhällslivet och vara särskilt viktigt för samhällsekonomin. Syftet 

med regleringen var att säkerställa makrofinansiell stabilitet och skydda konsumenter mot 

oseriösa aktörer.210  

 
207 Eklund (2015), s. 84. Jämför HFD 2013 ref. 74, förvärvsriktlinjerna (SV) s. 16 p. 10.11-13, 

EBA/GL/2017/01 (SV) s. 21 p. 73 och Prop. 2008/09:155 s. 91-92. Se också lagstiftaren i prop. 

1995/96:173 s. 69. 
208 10 § näringsförbudslagen. 
209 Prop. 1995/96:173 s. 63. Uppsatsförfattarens kursiv. 
210 Prop. 1995/96:173, s. 63-64. 
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Enligt min mening är skälen fortfarande är relevanta. Finansinspektionen har 

angett liknande syften för myndighetens lämplighetsprövning i samband med att 

förvärvsriktlinjerna infördes:  

 

”Reglerna kring ägar- och ledningsprövning syftar till att säkerställa att de finansiella 

företagen har lämpliga kvalificerade ägare som verkar för att rörelsen drivs i enlighet med 

det regelverk som styr företagets verksamhet. Relevanta och tydliga regler vad gäller 

ägar- och ledningsprövningar främjar förtroendet för företagen och för branschen samt 

marknaden i dess helhet. Det bidrar också till att skapa bra förutsättningar för finansiella 

företag att långsiktigt kunna möta sina åtaganden.”211 

 

Enligt inspektionen har lämplighetsprövning tre huvudsakliga syften; att instituten drivs 

i enlighet med föreskrifter, att skapa långsiktighet på marknaden samt att allmänhetens 

tilltro till marknaden förbättras. Betoningen har således ändrats, men grunderna är 

desamma. Systemstabilitetstanken har fått ökad betydelse och större hänsyn tas till 

allmänhetens tilltro till marknaden.  

När inspektionens uttal ses i bredare kontext märks att frågan snarare handlar om 

varför reglerna ska harmoniseras, inte varför de existerar.212 Enligt förvärvsdirektivets 

andra skäl behövdes harmoniserade regler för att säkerställa bedömningsprocessens och 

dess resultats rättssäkerhet, tydlighet och förutsebarhet. Tillsynsmyndigheterna skulle 

”göra en bedömning som utgår från ett tydligt och öppet förfarande och ett begränsat 

antal tydliga bedömningskriterier av strikt verksamhetsrelaterad natur”.213  

Förvärvsriktlinjerna motiveras i liknande ordalag. Behovet av lämplighetsprövning 

motiveras överhuvudtaget inte i skälen till förvärvsdirektivet eller i de svenska 

förarbetena. Istället tas behovet av lämplighetsprövning som självklarhet. Detta beror inte 

endast på finanskrisen. Förvärvsdirektivet är från år 2007, alltså året innan krisen började, 

vilket innebär att arbetet hade påbörjats långt innan de finansiella problemen kom 

uppdagades. Jag kopplar istället harmoniseringsintresset till finansmarknadens 

internationalisering och ökade betydelse.214 Dock anser jag att beskrivningen av 

 
211 FI Dnr 09-3117, s. 5.  
212 Se skäl 2, 3, 5, 6 och särskilt 13-14 till förvärvsdirektivet, CEBS/2008/214, CEIOPS-3L3-19/08, 

CESR/08-543b s. 4-5 p. 5 och prop. 2008/09:155 s. 70-72.  
213 Utdrag ur skäl 3 till förvsdirektivet. 
214 Enligt skäl 2 till förvärvsdirektivet behövdes enhetlig rättstillämpning ”för att säkerställa nödvändig 

rättssäkerhet, tydlighet och förutsebarhet både vad gäller bedömningsförfarandet och dess resultat”. Den 

engelska språkversionen av förvärvsriktlinjerna beskriver att ska enhetliga tillämpning på en snabbt 

internationaliserande marknad, se Executive Summary 1 på s. 3-4 i förvärvsriktlinjerna (EN). Se även 

Moloney s. 854-884 för en mer utförlig beskrivning av marknadens utveckling. 
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allmänhetens tillit i utdraget ovan kan kopplas till finanskrisen och den låga tilliten som 

aktörer på finansmarknaden åtnjöt hos allmänheten.215 Inspektionens konsekvensanalys 

är från år 2009. 

Finanskrisen anges som ett huvudskäl till införandet av striktare regler på 

ledningsområdet. Ledningsriktlinjerna beskriver finanskrisen som ett systemfel till följd 

av otillräcklig riskhantering och intern kontroll. Det finansiella systemets stabilitet kräver 

en strikt kontroll av ledningspersoner och ledande befattningshavare. Detta är vidare 

nödvändigt för att säkerställa konsumentskydd.  

 

“The global financial crisis that broke out in 2008 has provided evidence of the adverse 

consequences of deficiencies in financial institutions’ management and internal controls, 

amongst other conditions. The scale and cost of that crisis indicate the systemic effects 

that insufficient risk management and failures of individual institutions can have on the 

integrity of the broader financial market and ultimately on the stability of the financial 

system.  

 

Against this background, it has become obvious that the role and responsibilities of 

management bodies in both supervisory and management functions should be 

strengthened in order to ensure sound and prudent management of credit institutions and 

investment firms and to protect the integrity of the market and the interest of consumers. 

Institutions governance also relies on key functions. Hence both, members of the 

management body and key function holders must be suitable for their position to ensure 

the sound governance of institutions.”216 

 

Liknande motiveringar finns även i den sektorsspecifika lagstiftningen.217 Enligt min 

mening är det lämpligt att säga att EBA:s och Esma:s motivering visar ett uppfattat 

regleringsbehov på den finansiella marknaden. Om regleringen innan finanskrisen syftade 

att harmonisera för att skapa förutsebarhet, har målsättningen ändrats efter krisen. Efter 

finanskrisen har lagstiftningen på finansmarknaden skärpts i syfte att stabilisera 

marknaden och hindra risktagande. Den finansiella marknaden bedöms vara så pass 

samhällsviktig att framtida instabilitet inte får uppstå.218  

Sammanfattningsvis begränsas näringsfrihet av tre huvudsakliga skäl. Dessa är 

(1) finansiell stabilitet och kapitalförsörjning, (2) konsumentskydd och (3) allmänhetens 

 
215 Finansinspektionens konsekvensanalys FI Dnr 09-3117 är från år 2009. Vid tillit bör även påpekas tillit 

mellan medlemsstater, se Ingves: Botemedel mot kriser: förtroende, förtroende och tillit. 
216 Ledningsriktlinjerna (EN) s. 4. Uppsatsförfattarens kursiv. 
217 Se bland annat skäl till 51-54 kapitaltäckningsdirektivet och skäl 4-6 till MiFID II. 
218 Moloney 944-948 och Wymeersch s. 257. Se även Stattin: Tillsyn på den europeiska finansmarknaden 

efter finanskrisen – några implikationer för Sverige för en mer allmän bild av utvecklingen och de 

effekterna i den svenska kontexten. 
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tilltro till den finansiella marknaden. Regleringens bakomliggande syfte är att förhindra 

en framtida finanskris. 

 

4.2.3. Principer som styr Finansinspektionens arbete 

Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket RF utövas den offentliga makten under lagarna. 1 kap.  

9 § RH stadgar att förvaltningsmyndigheter ska ”i sin verksamhet beakta allas likhet inför 

lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”, med andra ord vara objektiva i sin 

rättstillämpning samt att undvika gynna vissa över andra. Enligt 2 kap. 12 § RF ska 

utredningsåtgärderna och myndighetens bedömningar vara proportionerliga med hänsyn 

till ändamålet. Sammanfattningsvis ska all myndighetsutövning genomsyras av legalitet, 

objektivitet och proportionalitet. Dessa principer utvecklas i 5 § förvaltningslagen 

(2017:900, hädanefter FL) som preciserar detta enligt följande:   

 

”En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. 

 

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. 

 

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det 

avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får 

vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som 

kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.”219  

 

Paragrafens första stycke ger uttryck för legalitetsprincipen, kärnan till den 

moderna rättsutövningen. Enligt principen får Finansinspektionen inte överskrida de 

föreskrifter som reglerar dess verksamhet. Den får exempelvis kräva inte 

lämplighetsprövning när skyldigheten inte finns stadgad i en författning. Skyldigheten till 

lämplighetsprövning utvecklas i de sektorsspecifika föreskrifterna.220  

Paragrafens andra stycke är en upprepning av objektivitetsprincipen och en 

indirekt hänvisning till den likhetsprincip som framgår av RFs 1 kap. 9 §. Enligt 

objektivitetsprincipen ska handläggningen endast fokusera på de relevanta 

sakomständigheterna i det enskilda fallet. Myndigheten ska fatta beslut utan att ta hänsyn 

till annan information som den som är relevant för fallet och behandla varje fall med 

 
219 5 § FL. 
220 Sterzel s. 75. Se 3 kap. 2 § och 14 kap. 2 § LBF, 2 kap. 2-3 §§ och 3 kap. 2 § LVB, 6-7 §§ LVK, 3 kap. 

1-2 §§, 10 kap. 1-2 §§, 12 kap. 2-3 §§, 19 kap. 3-4 §§ och 24 kap. 3 § VpmL, 2 kap. 4-5 §§ och 15 kap. 4-

5 §§ FRL, 2 kap. 7-8 §§ FDL, 2 kap. 3 och 6-8 §§ BTL, 2 kap. 1-6 §§ LEP, 2 kap 1-2 §§ och 11 kap. 3 § 

LVF samt 3 kap. 3 och 7 §§ LAIF. 
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samma respekt. Objektivitetsprincipen är mycket viktigt i 

lämplighetsprövningskontexten eftersom den sätter gränserna för lagtillämparens 

tolkningsutrymme, dess fria skön.221 Vad som utgör lämplighet är inte möjligt att 

heltäckande definiera i föreskrifterna. Bedömningen i det enskilda fallet kan alltså inte 

styras i detalj. Objektivitetsprincipen kompletterar legalitetsprincipen genom att reglera 

att den sökandes personliga egenskaper inte ska påverka bedömningen. Principen hindrar 

handläggarens privata åsikter eller värderingar från att påverka bedömningen.222 Detta är 

viktigt då förarbetena ger Finansinspektionen förhållandevis brett bedömningsutrymme 

vid lämplighetsprövning. 223 

Likhetsprincipen utvecklar detta resonemang och anger att bedömningen ska vara 

konsekvent. Likhetsprincipen innebär att lika fall ska behandlas lika, olika fall olika. 

Likhetsprincipen kan ses i bredare kontext vid lämplighetsprövningen. Regeringen har 

uttryckt att alla lämplighetsprövningsfall behandlas så lika som möjligt, oberoende om 

prövningen görs vid en ansökan om nytt tillstånd eller förvärv.224 Att likhetsprincipen 

utgör grunden för lämplighetsprövningar angavs uttryckligen i förarbetena när den så 

kallade stupstockregelns giltighet diskuterades: 

 

”Som framgår på annan plats i denna proposition är vår utgångspunkt att så lika regler 

som möjligt ska gälla i fråga om ägarprövning, oavsett i vilken situation prövningen görs 

eller vilken typ av institut som prövningen avser. Endast om sakliga skäl talar mot denna 

utgångspunkt bör avvikelser från den göras. […] Intresset av att liknande fall ska 

behandlas lika – såväl i sak som i fråga om Finansinspektionens handläggning – gör sig 

enligt vår uppfattning starkt gällande i detta fall.”225 

 

I det enskilda fallet innebär objektivitets- och likhetsprinciperna att varje 

lämplighetsprövning ska ske på samma sätt. Handläggaren ska lämplighetspröva den 

personkategori som uppfyller de sektorsspecifika reglernas krav om kvalificerat innehav 

eller ledningsposition och genomföra själva bedömningen på samma sätt. 

Sammanfattningsvis ska Finansinspektionen vara konsekvent i sin prövning och behandla 

varje fall med samma respekt och noggrannhet. 

5 § tredje stycket FL preciserar proportionalitetsprincipen. Principen har tre 

moment. Maktutövning är tillåten endast om den är nödvändig för att uppnå syftet. När 

 
221 Bull s. 101-102. 
222 Bull s. 101-102. 
223 Prop. 2008/09:155 s. 92. 
224 Se prop. 2008/09:155 s. 71-72 och s. 95-97. Propositionens framställning är byggd efter kreditinstitut 

och hänvisar till regler avseende kreditinstitut när andra institut diskuteras. 
225 Prop. 2008/09:155 s. 103. 
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maktutövning krävs ska dess omfattning och intensitet vara proportionell till vikten av 

det författningsmässiga intresse som ska tillgodoses. Den offentliga makten ska alltid 

välja det alternativ som utgör det lindrigaste ingreppet. Med andra ord ska medlen 

anpassas till målet. Proportionalitetsprincipen är särskilt viktigt när myndigheten kan 

använda sin fria skön.226 

Vid Finansinspektionens lämplighetsprövning innebär proportionalitetsprincipen 

att bedömning av de handlingar och andra uppgifter som behöver lämnas till inspektionen 

ska vara anpassad till omfattning och komplexitet av företagets verksamhet. Inspektionen 

ska också ta hänsyn till institutets roll på den finansiella marknaden vid bedömning av 

ägarens, förvärvarens eller ledningspersonens lämplighet. Proportionalitetsprincipen är 

uttryckligen stadgad i både förvärvs- och ledningsriktlinjerna.227 

Finansinspektionen styrs särskilt av den gemenskapsrättsliga 

proportionalitetsprincipen.228 I artikel 51(1) av EU:s rättighetsstadga beskrivs att 

begränsningar av unionsrätten skyddade fri- eller rättighet får göras ”endast om de är 

nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av 

unionen”. Den gemenskapsrättsliga proportionalitetsprincipen anger uttryckligen att 

proportionalitetsprincipen utgör en bedömning mellan två rättigheter eller skyldigheter. 

Vid lämplighetsprövning är dessa näringsfrihet och rätt till fritt yrkesval kontra 

lagstiftningens skyddsobjekt; finansmarknadens stabilitet, allmänhetens tillit och 

konsumentskydd.229 Oavsett om lämplighetsprövningen ses ur ett förvaltningsrättslig 

eller gemenskapsrättslig synpunkt ska prövningen därmed genomsyras av 

proportionalitet.  

 

4.3. Domstolsavgöranden 

4.3.1. Inledande anmärkningar  

Lagstiftaren har inte angett tydliga gränser för den fria skön Finansinspektionen får 

tillämpa. Av förarbetena framgår att den fria skönen är bred men begränsad av de 

lagstadgade rekvisiteten. Vidare tillämpas de europeiska myndigheternas riktlinjer. 

Prövningen har således tydliga ramar men de mer precisa detaljerna har lämnats över till 

 
226 Helmius s. 133-137. 
227 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 11-12 avsnitt 8, ledningsriktlinjerna (SV) s. 9-10 avdelning I p. 20-23. 
228 Hanqvist I s. 401-402.   
229 Artikel 15-17 i EU:s rättighetsstadga. 
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myndigheten. Jag anser därför att det är relevant att studera beslut som överklagats till 

förvaltningsdomstolen. Dessa kommer att analyseras särskilt med hänsyn till de syften 

som bedömts ligga bakom lagstiftningen: den finansiella stabiliteten och 

kapitalförsörjningen i samhället, konsumentskydd samt allmänhetens tilltro till den 

finansiella marknaden.230 Hänsyn tas även till motiveringen av harmoniseringen, EU:s 

krav på rättssäkerhet, förutsebarhet och tydlighet för aktörerna på finansmarknaden samt 

de förvaltningsrättsliga principerna som ska styra inspektionens arbete. 

Jag kommer att börja med Högsta förvaltningsdomstolens dom om 

lämplighetsprövning från år 2013, HFD 2013 ref. 74. Domen är kontroversiell och jag 

delar det kritiska ställningstagandet som har förmedlats i litteraturen.231 Efteråt kommer 

avgöranden från lägre rättsinstanser att diskuteras. Jag har valt att huvudsakligen använda 

domar som kommit efter Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, med undantag till ett 

kammarrättsavgörande som används för att diskutera om Högsta förvaltningsdomstolens 

dom lett till förändringar i rättstillämpningen. Förvaltningsrättsavgöranden studeras i 

syfte att finnas generella drag i lämplighetsprövningen och se om det finns vissa trender 

i prövningen. Avsnittet avslutas med en diskussion om rättstillämpningen. 

 

4.3.2. Undantag till regeln om konkret hot mot ett kvalificerat skyddsintresse? 

Innebörden av HFD 2013 ref. 74 för den enskildes rättigheter 

Det finns ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som sätter ramarna för 

Finansinspektionens lämplighetsprövning, HFD 2013 ref. 74. Fallet avsåg P.S. som hade 

som hade valts som en styrelseledamot i ett fondbolag. Finansinspektionen bedömde dock 

hen olämplig för positionen. Inspektionen motiverade sitt beslut med att P.S. hade tidigare 

varit en styrelseledamot i det finansiella holdingföretaget HQ AB vars dotterföretag HQ 

Bank AB:s tillstånd återkallades till följd av allvarliga brister. Enligt Finansinspektionen 

talade det återkallade tillståndet starkt för att P.S. lämplighet som styrelseledamot kunde 

ifrågasättas.  

Högsta förvaltningsdomstolen majoritet fastställde Finansinspektionens beslut. 

Majoriteten började med att påpeka att Finansinspektionen inte ifrågasatt P.S. kompetens 

och erfarenheter vid styrelsearbetet. Istället fokuserade prövningen på hens trovärdighet 

som befattningshavare i ett finansiellt företag. Majoriteten lyfte finansiell verksamhets 

 
230 Se avsnitt 4.2.2. 
231 Se bland annat Hanqvist I-II och Lindkvist. 
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stora samhällsvikt. Ledningsprövning ska uppfylla lagstiftningens stabiliserande syfte. 

Personer vars lämplighet går att ifrågasätta ska därför inte sitta i ledande positioner inom 

finansbranschen. Majoriteten framhöll att detsamma gäller styrelseledamöter i finansiella 

holdingföretag vars dotterföretag genomför tillståndspliktig verksamhet. 

Styrelseledamöterna i moderföretaget hade haft ett kollektivt ansvar för dotterföretagets 

åtaganden. Finansinspektionen hade en berättigad anledning att beakta dotterföretagets 

bristande förfarande vid lämplighetsprövningen. Inspektionen behövde inte heller 

specificera vilka åtgärder P.S. hade behövt ta i sin egenskap som styrelseledamot. Det 

hade inte framkommit någon bevisning om att P.S. inte hade haft ansvar över kontroll av 

dotterföretaget.  

Justitieråd Bull var skiljaktig och menade att ett holdingföretags styrelseledamots 

ansvar inte kan sträcka sig lika långt som dotterföretagets styrelseansvar. En sådan 

ordning skulle innebära att dotterföretagets styrelseansvar underminerades. Att 

dotterföretaget fått sitt tillstånd indraget innebär inte per definition att en styrelseledamot 

i moderföretagets styrelse är olämplig. Jag anser att Bulls bedömning var korrekt. 

Dotterföretags styrelse har eget styrelseansvar. 

I 5 § FL stadgas att en åtgärd ska vara rimlig i förhållande till den inskränkning 

den innebär. Enligt artikel 51(1) EU:s rättighetsstadga är rättighetsinskränkning 

berättigad endast vid ett konkret hot mot ett allmänt rättsintresse. Det är tydligt att 

inspektionen och domstolarna ska jämföra det hot handlingen innebär för ett av 

rättssystemet godkända intresse mot den enskildes fri- och rättigheter samt de bredare 

konsekvenser tolkningen får i samhället. Enligt min mening är domen problematisk av 

två anledningar. Varken domstolen eller Finansinspektionen hade (1) identifierat det 

konkreta hot som P.S. skapade för det angivna skyddsintresset, den finansiella 

stabiliteten, eller (2) gjort en uttrycklig proportionalitetsbedömning av den 

rättighetsinskränkning domen innebär. Domen är således i konflikt med 

proportionalitetsprincipen och den oskyldighetspresumtion som introducerades i 

förarbetena. 

Enligt prop. 2008/09:155 ska den enskilde bedömas ha integritet om inte andra 

omständigheter föreligger.232 Det åligger således Finansinspektionens att bevisa att det 

finns konkret fara för missförhållanden.233 Detta överensstämmer med den tolkning 

 
232 Prop. 2008/09:155 s. 91-92. 
233 För jämförelse: vid ingripanden åligger det myndigheten att bevisa att skäl för ingripande föreligger, se 

RÅ 1996:83.  
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myndigheternas bevisbörda och utredningsskyldighet som framförs av doktrin. Det 

åligger den som yrkar en förändring att presentera tillräcklig stark bevisning för sitt 

påstående.234 Enligt Högsta förvaltningsdomstolen förutsätts dock klarlagd lämplighet 

vid ledningsprövning:  

 

”Beviskravet vid en ägarprövning skiljer sig från kravet vid en ledningsprövning; vid en 

ägarprövning krävs det att det finns skäl att anta olämplighet medan lämpligheten ska 

vara klarlagd vid ledningsprövning.”235 

 

Domstolen fastställde att inspektionen inte behövde precisera hur P.S. hade kunnat 

förhindra missförhållandena i dotterföretaget. Detta tolkningssätt innebär istället att P.S. 

eller fondbolaget hade behövt bevisa hens lämplighet, i praktiken att P.S. bedöms vara 

olämplig om inte annat bevisas. Dock är det mycket svårt för den enskilde att åberopa 

relevanta omständigheter eftersom Finansinspektionen inte har angett vad lämplighet 

innebär.236 Domstolen baserar denna slutats på det högre lämplighetskravet som ställs på 

ledningen i prop. 1995/96:173. Jag anser att detta går emot de ändamål som motiverade 

lagstiftningen, däribland förutsebarhet, samt den oskyldighetspresumtion beskrivs 

förarbetena. Lagstiftaren har inte beskrivit någon skillnad mellan integritetsprövning 

mellan ägare, tilltänkta förvärvare eller ledningspersoner. Även informationen den 

enskilde ska ange Finansinspektionen är identisk oavsett prövningens ändamål.237 

Domen innebär styrelseansvaret sträcks vilket kan leda till oförutsebara 

konsekvenser för individer och marknaden. För den enskilde innebär domen praktiskt 

taget ett näringsförbud utan tidsgräns.238 Domen får dock en ännu bredare konsekvens; 

att hela moderföretagets styrelse är olämplig ifall dotterföretaget inte styrs på korrekt sätt. 

Den drabbade personkretsen är svår att förutse. Om flera företag besitter ett kvalificerat 

innehav i ett institut skulle tekniskt sätt alla ledningspersoner kunna bedömas vara 

olämpliga för nya styrelsepositioner om institutet inte drevs på ett lämpligt sätt. Ifall 

 
234 Diesen, s. 13-24 och Bohlin s. 110. Myndigheter har en omfattande utredningsskyldighet, se Lundin 

om officialprincipen och myndigheters utredningsskyldighet. Lundin s. 203-212.  
235 HFD 2013 ref. 74 s. 4. 
236 Se Hanqvist I s. 416-417. 
237 Prop. 2002/03:139 s. 363-364 som domstolen använder för att motivera sin tolkning beskriver ingen 

skillnad i beviskraven för ägare och ledningspersonen. 
238 Den skillnad som beskrivs i prop. 1995/96:173 s. 85 avser enligt min tolkning den enskildes 

yrkeskompetens, se avsnitt 3.4.1. Jämför även informationen som begärs av Finansinspektionen i FFFS 

2009:3 bilaga 1 a p. 1.11-13, bilaga 1 c p. 3-5 och bilaga 2 p. 8-10. 



  

60 
 

regeln skulle appliceras endast i vissa fall utan särskilda skäl skulle inspektionen bryta 

mot objektivitetsprincipen.  

Trots detta har domstolen har inte bedömt att domen uppfyller kraven för ett grovt 

rättegångsfel eller oriktig rättstillämpning. Enligt domstolen fanns ingen anledning att 

förutsätta att all relevant information inte beaktats vid förvaltningsprocessen eller att 

bedöma de rättsliga tolkningarna som uppenbart oriktiga. Det är därmed klart att den 

utvidgning som domen inneburit består.239 

 

4.3.3. Gränsen för klandervärt beteende efter HFD 2013 ref. 74 – 

kammarrättensavgöranden före och efter Högsta förvaltningsdomstolens 

dom 

Kammarrätten har berört Finansinspektionens lämplighetsprövning i två mål sedan år 

2013, domen i mål nr 5290-13 och i 9430-15. Båda avser frågan om hur gamla 

omständigheter domstolen kan beakta. Observera, att den första kom maj 2013, ett halvår 

innan Högsta förvaltningsdomstolens dom i HFD 2013 ref. 74. Enligt min mening är det 

lämpligt att se om domarna visar någon utveckling av inspektionens eller domstolarnas 

praxis. 

Den första är kammarrättens dom i mål nr 5290-13. Detta mål avsåg ett 

föreläggande om avyttring av aktier. Finansinspektionen hade i ett beslut i maj 2012 

förelagt A.S. att avyttra sina aktier i ett finansiellt institut så att han inte längre skulle 

utgöra en kvalificerad ägare. A.S. hade juli 2010 dömts för grovt försvarande av 

skattekontroll till fängelse i sex månader av Hovrätten för Västra Sverige. De händelserna 

som låg till grunden för straffet var hänförliga till åren 2003 och 2004. Det hade gått cirka 

10 år sedan brotten när målet nådde kammarrätten. Kammarrätten anslöt sig till 

Finansinspektionens bedömning. A.S. måste ha haft insikt om bokföringsskyldigheten 

och det hade funnits en välgrundad anledning för Finansinspektionen att ingripa. 

Kammarrätten utvecklade att som tillsynsmyndighet åligger det Finansinspektionen att 

kontrollera lämpligheten av ägare och ledning i finansiella institut. En ägare som har gjort 

sig skyldig till allvarlig brottslighet eller annars väsentligen åsidosatt sina skyldigheter i 

näringsverksamhet presumeras vara diskvalificerad från att besitta ett kvalificerat innehav 

i ett finansiellt institut. Händelserna A.S. hade dömts för låg förhållandevis långt tillbaka 

i tiden, men Finansinspektionen fick kännedom om händelserna i mars 2010. På grund av 

 
239 HFD 2015 not. 9. 
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brottens långa utredningsplikt och överklagandeprocessen hade inspektionen inte kunnat 

reagera tidigare. Med hänsyn till lagstiftningen var det framkallat av Finansinspektionen 

att agera. Kammarrätten ansåg inte heller att A.S. dubbelbestraffades till följd av 

inspektionens föreläggande. Föreläggande om avyttring är ett administrativt beslut och 

klassificeras inte som ett straff i svensk rätt. Det ska inte hindra den enskilde att allmänt 

utöva näringsverksamhet eller fungera som en disciplinär sanktion. Föreläggandets syfte 

att säkerställa allmänhetens tilltro till den finansiella marknaden, inte att straffa den det 

är riktat mot.  

Domen antyder att allvarlig brottslighet, oavsett om det varit ett tag sedan den 

begicks, alltid kommer att ha en diskvalificerande effekt. Detta är i linje med den 

tillämpning som beskrivs i förarbetena.240 Trots att handlingar låg förhållandevis långt 

tillbaka i tiden hade Finansinspektionen agerat så snabbt inspektionen hade blivit 

medveten om dem. Brottslighetens art talar starkt för att personen inte var lämplig för att 

bedriva verksamhet på den finansiella marknaden. Detta skulle vara i direkt strid med 

reglernas ordalydelse och syfte. Såsom inspektionen uttalade i sitt yttrande till 

Kammarrätten:  

 

”Att enbart utgå från tidpunkten för en gärning och inte beakta när information om 

gärningen senast kom till allmänhetens kännedom eller hur information kan komma att 

tas emot av allmänheten skulle innebära risker för det finansiella systemet. 3 § AnmL är 

en diskvalifikationsbestämmelse. Det föreligger en presumtion som bryts endast genom 

att det måste stå klart att i det enskilda fallet att förtroendet inte riskerar att rubbas. I nu 

aktuellt fall står det inte klart att förtroendet eller tilliten till det finansiella systemet inte 

riskerar att rubbas.”241 

 

Inspektionen lade mycket vikt på allmänhetens tilltro. Jag anser att det är ett lämpligt 

hänsynstagande. Även det finansiella systemets stabilitet främjas av ett strikt 

förhållningssätt till finansiell brottslighet. 

Den andra aspekten gällande domen avsåg frågan om dubbelbestraffning. 

Kammarrätten beskriver att olämplighetsbedömningen inte är att anse som ett generellt 

näringsförbud eller en sanktion, utan ett administrativt beslut. Trots de potentiella 

effekterna en lämplighetsbedömning kan få är detta en korrekt tolkning. Ifall reglerna 

skulle innebära att olämplighet är att jämföra med en bestraffning skulle 

Finansinspektionen aldrig kunna agera när den fått veta om en bestraffning. 

 
240 Se prop. 1995/95:173 s. 69 och 2008/09:155 s. 91-93. 
241 Utdrag ur Finansinspektionens yttrande i kammarrätten, kammarrättens mål nr 5290-13. 
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Inte heller i mål nr 9430-15 bedömdes finnas någon bakre tidsgräns för 

omständigheter som kan tas upp i lämplighetsprövningen. Målet avsåg en ansökan om ett 

indirekt förvärv av aktier motsvarande i ett fondbolag. Finansinspektionen beslutade att 

förvärvaren, A.K., inte uppfyllde lämplighetskraven. Inspektionen anförde att A.K:s 

lämplighet kunde ifrågasättas på grund av dennes roll som ägare, styrelseledamot och 

verkställande direktör i ett företag vars tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och 

fondförvaltning hade återkallats år 2006, nästan 10 år innan beslutet. Återkallelsen hade 

skett till följd av handel mellan närstående.242 Kammarrätten fastställde 

Finansinspektionens beslut. Domstolen ansåg att A.K. i sin roll som verkställande 

direktör och styrelseledamot i värdepappersinstitutet hade haft ansvar över de 

regelöverträdelserna som legat till grund för återkallandet av tillståndet år 2006. 

Kammarrätten påpekade att varken lagtext eller förarbetena anger någon preskriptionstid 

för överträdelser som kan vara av intresse vid en lämplighetsprövning, och fortsatte att 

det ställs mycket höga krav att få ett tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett 

fondbolag. Lämplighetskraven är särskilt högt ställda när förvärvet kan leda till ett 

betydande inflytande bolaget. Kammarrätten dömde att det med hänsyn till 

överträdelserna art, den tiden som hade passerat och den tilltänkta förvärvets låg en 

befogad anledning att ifrågasätta A.K:s integritet och yrkeskompetens eller att denne 

kommer att driva verksamheten i enlighet med de tillämpliga regelverken. 

Kammarrättens domslut tyder på en hård syn på lämpligheten. Det kan diskuteras 

om domen i mål 9430-15 var proportionerlig med förhållande till den inskränkning 

domen innebär. 10 år är förhållandevis lång tid att ta hänsyn till, särskilt när händelserna 

år 2006 inte ansågs utgöra brott. I sin proportionalitetsbedömning hänvisade 

kammarrätten till HFD 2013 ref. 74 och den stora vikten finansiell stabilitet och 

konsumentskydd har för samhället. Kammarrätten erkände näringsfrihet som ett 

berättigat intresse men kom fram till att finansiell stabilitet är av högre värde i detta 

sammanhang, särskilt med hänsyn till innehavets storlek och verksamhetens 

samhällsvikt. Företeelserna hade varit allvarliga och förvärvet avsåg en stor innehavspost. 

Sett ut ur lagstiftningens syften är bedömningen ändamålsenlig. Handel mellan 

närstående är så pass allvarlig företeelse att kvalificerad misstanke om lämpligheten kan 

bestå. 

 
242 Se kammarrättens dom i mål nr 789-06. 
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Sammanfattningsvis är det omöjligt att säga om Högsta förvaltningsdomstolens 

dom lett till en hårdare syn avseende lämplighetsprövning i kammarrätten. I båda fall 

gjorde kammarrätten en ändamålsenlig proportionalitetsbedömning där lagstiftningens 

syften vägdes emot rättighetsinskränkningarna. Baserad på dessa två fall kan istället 

bedömas att tidsaspekten påverkar helhetsbedömning och att det inte finns någon absolut 

bakre tidsgräns för omständigheter som Finansinspektionen eller domstolar kan ta hänsyn 

till vid sin bedömning.  

 

4.3.4. Lämplighetsprövning i praktiken – förvaltningsrättsavgöranden avseende 

Finansinspektionens lämplighetsprövning 

De mål som inte har överklagats eller fått prövningstillstånd av kammarrätten visar att 

avslag i de allra flesta fall beror på tidigare ekonomisk misskötsamhet eller att företaget 

inte hade angett de handlingar Finansinspektionen begärt. I målen 1798-16, 9006-16, 

9012-16, 11197-16 och 19703-16 beslutade inspektionen att ägarna eller ledningen var 

olämpliga till följd av betalningsanmärkningar eller en varning från en annan myndighet. 

Målen 24828-16, 29540-17, 95-18 och 21779-18 avser alla på situationer där ansökan 

avslogs eller avvisades delvis eller helt till följd av otillräckliga handlingar trots 

förelägganden från inspektionen. Enligt min mening finns därmed två huvudsakliga 

grunder för avslag: tidigare misskötsamhet och otillräckliga ansökningshandlingar. 

 

4.3.4.1. Ekonomisk misskötsamhet 

I de allra flesta mål handlar avslaget om tidigare misskötsamhet, vanligtvis i varningar 

eller betalningsanmärkningar företaget eller dess representant fått. 

Målen 9006-16, 9012-16 och 11197-16 handlade om företag som hade fått en 

varning från Konsumentverket. De två förstnämnda avsåg systerföretag med samma 

ledning. I målet 9006-16 skulle förvaltningsrätten ta ställning till ett företags som ansökan 

om tillstånd att förmedla konsumentkrediter. Finansinspektionen hade avslagit ansökan 

bland annat till följd av ledningsprövningen. Inspektionen ansåg att det fanns tillräckliga 

skäl att ifrågasätta styrelsens lämplighet på grund av ett oärligt svar till en av 

inspektionens frågor i frågeformuläret för integritetsbedömningen. Styrelseledamoten 

och -suppleanten hade svarat att de inte varit föremål för en sanktion, trots en varning av 

Konsumentverket. Förvaltningsrätten anslöt sig till inspektionens bedömning. Varningen 
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ledde till att ledningen även i målet 9012-16 bedömdes vara olämplig att få tillstånd att 

förmedla konsumentkrediter från ett systerföretag till det förstnämnda. Enligt 

förvaltningsrätten framgick inte heller att någon av parterna hade relevant yrkeserfarenhet 

eller utbildning.  

Även i målet 11197-16 beslutade Finansinspektionen att avslå en ansökan om att 

förmedla konsumentkrediter på grund av en varning från Konsumentverket. 

Förvaltningsrätten fastställde Finansinspektionens beslut. Då företaget inte hade drivits i 

enlighet med kreditgivnings- och penningtvättsregelverken, kunde ledningen inte 

uppfylla kraven på insikt, erfarenhet och övrig lämplighet, trots lång erfarenhet. 

Enligt mig antyder fallen två saker: (1) att Finansinspektionen och domstolarna 

jämställer varningar med sanktioner, samt (2) att effekten av ifrågasatt lämplighet 

”smittar” av sig. Baserat på fallen innebär en varning alltid att den sökande bedöms 

olämplig – en varning uppfyller med andra ord kraven på en 

diskvalifikationsbestämmelse. Jag anser att detta är proportionerligt så länge inspektionen 

beaktar tidsaspekten. Äldre varningar bör beaktas som en del av helhetsbedömningen, 

inte direkt diskvalificerande, såsom beskrevs under avsnitt 2.5.2.2. Detta sammanhänger 

med den spridningseffekt en ifrågasatt lämplighet får. Ifall ledningen en gång bedömts 

olämplig anmärks bedömningen i andra prövningar.243 Regleringen uppfyller sitt syfte 

när situationerna har nära anknytning till varandra, såsom i fallen 9006-16 och 9012-16. 

Det skulle annars vara mycket enkelt att kringgå regleringens syfte genom att starta 

verksamheten i ett annat företag. Dock är det viktigt tidsaspekten och företeelses 

allvarlighet beaktas. När tillståndsansökningarna sker i mycket nära anslutning till 

varandra, såsom i dessa två målen, bör effekten av ifrågasatt lämplighet vara större. Jag 

anser att det inte kan anses vara proportionerligt att en varning långt tillbaka i tiden får 

samma konsekvenser som ekonomisk brottslighet eller annan allvarlig 

diskvalifikationsgrund.244 

I mål 1798-16 ansökte ett företag om tillstånd att förmedla konsumentkrediter. 

Finansinspektionen avslog företagets ansökan på grund av sex stycken 

betalningsanmärkningar. Inspektionen ansåg att anmärkningarna visade en oförmåga och 

likgiltighet gentemot föreskrifter som reglerar företagets verksamhet. Enligt företaget 

 
243 Förvärvsriktlinjerna (SV) s. 16 p. 10.11-13. 
244 Se lagstiftarens beskrivning av diskvalifikationsgrunder i prop. 1995/96:173 s. 69 och prop. 

2008/09:155 s. 91-92. 
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berodde omständigheterna på bristande handläggning hos företagets tidigare 

revisionsbyrå. Förvaltningsrätten konstaterade att företagets ägare och ledning har en 

skyldighet att kontrollera att företagets lagstadgade skyldigheter uppfylls. Det förhållande 

företaget bedrivit verksamhet som låneförmedlare fick inte den innebörden att kraven för 

insikt och erfarenhet skulle uppfyllas i samband med den nya bedömningen.  

I mål 19703-16 avslog Finansinspektionen en ansökan om undantag från 

tillståndsplikt att tillhandahålla betaltjänster. Inspektionen bedömde företagets ledning 

som olämplig bland annat till följd av en lämplighetsprövning. Inspektionen anmärkte 

styrelsesuppleant och delägare till företaget hade tre stycken betalningsanmärkningar och 

saknade tidigare erfarenhet av penningöverföring eller motsvarande verksamhet. I sitt 

yttrande till Finansinspektionen svarade företaget att styrelsesuppleantens innehav hade 

förvärvats av andra ägare, men inspektionen konstaterade att ändringen inte hade 

registrerats hos Företagsverket. Förvaltningsrätten anslöt sig till Finansinspektionens 

bedömning. Enligt instansordningsprincipen kunde rätten inte ta ställning till 

omständigheter som tillkommit efter myndighetsbeslutet. Rätten påpekade att det inte 

åberopats någon utredning av ändringarna i ledningen. Att styrelsesuppleanten tidigare 

registrerats som betaltjänstleverantör föranleder ingen annan bedömning eftersom en ny 

lämplighetsprövning ska genomföras vid varje ansökan.  

Avgöranden antyder att Finansinspektionen tar hänsyn till lagstiftningens 

skyddsändamål när sanktionens eller varningens vikt bedöms. Konsumentskydd är en av 

de målsättningar som regleringen har och varningar tolereras i mindre omfattning. 

Däremot krävs i vart fall fler än en betalningsanmärkning, eller en anmärkning i 

kombination av andra skäl, för att lämpligheten ska ifrågasättas. En 

betalningsanmärkning är med andra ord inte en diskvalifikationsgrund utan en del av 

helhetsbedömningen. 

  

4.3.4.2. Otillräckliga ansökningshandlingar 

Det åligger Finansinspektionen att avslå en ansökan om den sökandes lämplighet inte går 

att bedöma. Inspektionen kan också avvisa en ofullständig ansökan. Skillnaden är 

avvisning sker utan att beslut fattas i sakfrågan, vilket i samband med 

lämplighetsprövning innebär att inspektionen inte bedömer ledningens lämplighet. 

Avvisning har alltså ingen negativ rättskraft. Detta innebär att en avvisning inte har 

samma negativa rättsverkningar för den enskilde som en icke-godkänd 
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lämplighetsprövning. Med andra ord påverkar avvisning inte en framtida 

lämplighetsprövning.245  

I mål 24828-16 avslog Finansinspektionen ansökan om undantag från 

tillståndsplikt att tillhandahålla betaltjänster delvis på grund av otillräckligt underlag i 

ledningsprövningen. Inspektionen kunde inte pröva att styrelsesuppleanten hade 

tillräckligt med erfarenhet och insikt för att kunna delta i ledningen av företaget. Företaget 

överklagade beslutet till förvaltningsrätten och åberopade att styrelsesuppleanten hade 

bytts ut. Domstolen fastställde Finansinspektionens beslut. Bytet av styrelsesuppleanten 

utgjorde ny information och borde tagits upp i en helt ny tillståndsansökan. 

Liknande händelseförlopp ledde till avslag i mål 29540-17. Målet avsåg 

registrering av verksamhet med valutaväxling. Finansinspektionen vägrade registrera 

företaget som valutaväxlare efter att företaget inte inkommit med begärda 

kompletteringar i tid. Företaget hade inte visat att det fanns skäl att anta att verksamheten 

skulle drivas på ett sätt som är förenligt med penningtvättslagen. Inspektionen påpekade 

att det åligger sökanden att visa att förutsättningar för en registrering föreligger. På grund 

av instansordningsprincipen skulle nya omständigheter företaget lämnat vid sitt 

överklagande prövas i en ny ansökan, inte i samband med ett överklagande. 

Förvaltningsrätten fastställde inspektionens beslut.  

I målen 95-18 och 21779-18 avvisade inspektionen ansökan till följd av saknade 

handlingar, i 95-18 på grund av meritförteckningen, i 21779-18 på grund av fullmakt. I 

båda fallen hade inspektionen kommunicerat behovet av dokumenten. 

Meritförteckningen kom aldrig till inspektionen, fullmakten hade signerats av en 

styrelseledamot istället för hela styrelsen, inklusive de som skulle ledningsprövas. 95-18 

visar en förhållandevis strikt syn på korrekta handlingar – de nya ledningspersonerna hade 

fyllt och signerat sina ansökningar men inspektionen ansåg att av fullmakten inte 

framgick att företaget avsåg att söka om ledningsprövning. 

Enligt min mening antyder avgöranden att vissa svårigheter uppstår i samband 

med kommunikation med inspektionen. Dock är det företaget som ansöker om prövning 

och som ska ge tillräckligt med underlag för att inspektionen ska kunna fatta ett beslut. 

Det åligger inspektionen att avslå eller avvisa en ansökan om den sökande inte angett 

tillräcklig information om sakförhållandena.  

 
245 Bohlin, s. 52-56. Naturligtvis innebär en avvisning och en ny ansökan en kost för institutet. För närmare 

information om ansökningskostnaderna, se avgiftsförordning och https://www.fi.se/sv/marknad/sok-

tillstand/avgifter/.  

https://www.fi.se/sv/marknad/sok-tillstand/avgifter/
https://www.fi.se/sv/marknad/sok-tillstand/avgifter/
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4.3.5. Sammanfattande kommentar 

Finansinspektionen vann alla av de diskuterade fallen. Jag har inte hittat fall där den 

lagakraftvunna domen inte hade gått på domstolens linje. De enda undantagen är 

kammarrättens dom i HFD 2013 ref. 74 och förvaltningsrättens dom i kammarrättens mål 

nr 9430-15. I de allra flesta fallen är detta inte kontroversiellt. I målen hade ägaren, 

förvärvaren eller någon av ledningspersonerna misskött sig i ekonomisk verksamhet. Det 

var inte heller ovanligt att de sökanden inte skickade de dokument som 

Finansinspektionen begärde. Vanligtvis hade mindre aktörer svårigheter med detta 

krav.246  

Det är tydligt att bedömningen är avsedd för att främja stabilitet och 

konsumentskydd på den finansiella marknaden och att de fri- och rättigheterna måste vika 

för den. Denna stabilitetstanke gick för långt i Högsta förvaltningsdomens dom i HFD 

2013 ref. 74. Domen är inte proportionerlig i förhållande till rättighetsinskränkning den 

innebär och utvidgar styrelseansvaret på ett mycket oförutsebart sätt. Domen innebär att 

integritetsprövningen vid ägar- och ledningsprövning ska bedömas på olika sätt, med det 

resultat att en oskyldighetspresumtion anses föreligga vid ägarprövning medan 

ledningspersonen ska bevisa sin lämplighet. 

Trots att domstolarna vanligtvis inte diskuterar de konsekvenser lagstiftningen får 

för individen verkar en proportionalitetsbedömning vara en underförstådd del av 

prövningen. Fallen antyder en förhållandevis strikt tolkning av lämplighet, i och med att 

en varning från Konsumentverket och händelser som skett över 10 år tillbaka har haft en 

diskvalificerande effekt.  Detta kan bero på den strikta hållning som tagits av Högsta 

förvaltningsdomstolen eller den striktare hållning som uppstått på marknaden efter 

finanskrisen 2008-2009. I de allra flesta fallen är resultaten ändå inte oproportionerliga i 

ljuset av det som angivits i förarbetena. 

 

 
246 De många fallen avseende undantag från tillståndsplikt att tillhandahålla betaltjänster antyder att de 

större och mer erfarna aktörer vanligtvis inte överklagar till följd av otillräckliga handlingar. För ett 

potentiellt undantag, se förvaltningsrättens dom i mål 95-18. Enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 BTL får de 

totala betalningstransaktionerna inte överstiga 3 miljoner euro under 12 månader.  
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4.4. Mot en lämpligare framtid? – En sammanfattande kommentar 

avseende Finansinspektionens lämplighetsprövning 

Jag har i avsnitt 4.3. granskat domstolsavgöranden avseende Finansinspektionens 

lämplighetsprövning. Min utgångspunkt har varit att se hur väl avgörandena uppfyller 

lagstiftningens mål, de grundläggande förvaltningsrättsliga principerna samt granska 

vilken betydelse den enskildes rättigheter får. Jag avser nu att se på den gällande rätten 

som helhet och hur den framtida tillämpningen kan tänkas se ut. 

Enligt legalitetsprincipen får Finansinspektionen inte överskrida den lagstiftning 

som reglerar dess verksamhet. Inspektionen har dock fått en förhållandevis bred fri skön. 

Myndighetens fria skön begränsas av objektivitets- och proportionalitetsprinciperna. 

Enligt objektivitetsprincipen får myndigheten endast beakta sakomständigheter i det 

enskilda fallet i sin bedömning. Proportionalitetsprincipen stadgar att 

rättsinskränkningen, i detta fall begränsningen i den enskildes näringsfrihet eller fria 

yrkesval, ska vara proportionerlig till ändamålet. Vid lämplighetsprövning är ändamålet 

en välfungerande och stabil marknad som åtnjuter allmänhetens tilltro samt 

konsumentskydd. 

Enligt min mening antyder domstolsavgöranden att inspektionen och domstolarna 

tillämpar dessa principer i sin bedömning. I de fall som överklagats till högre rätt framstår 

dock att inspektionen tillämpar relativt hårda lämplighetskrav, särskilt för 

ledningspersoner. Inspektionen och domstolarna beaktar förhållanden som ligger 

förhållandevis långt tillbaka i tiden och Högsta förvaltningsdomstolen har infört omvänt 

beviskrav för ledningens lämplighet. Trots att kraven är högt ställda i teorin bedöms 

ägaren, förvärvaren eller ledningspersonen vara lämplig vid de allra flesta 

lämplighetsbedömningarna.247 Enligt mig kan två tolkningar dras från det sagda: (1) att 

de allra flesta sökanden uppfyller de ställda lämplighetskraven, eller (2) att inspektionen 

i praktiken inte ställer lika höga krav som i HFD 2013 ref. 74. 

Jag gissar att sanningen är en kombination av båda. De allra flesta sökanden 

uppfyller strikta lämplighetskrav. Detta bör vara sant särskilt för företrädare av större 

institut. En oerfaren person kommer varken till positionen att leda eller förvärva större 

eller mer samhällsviktiga institut på finansmarknaden. Det är också mycket sannolikt att 

rättelserna sker redan under ansökningsperioden. De förhållandevis många fall som jag 

 
247 En snabb titt på inspektionens diarium visar 404 ärenden för sökordet ”ledningsprövning” och 183 för 

”ägarprövning” under perioden den 1 januari till den 1 juli 2019, medan det finns ett avgörande avseende 

inspektionen lämplighetsprövning från en domstol under samma tidsperiod. 
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placerade under rubriken ”otillräckliga handlingar” talar för detta slut. Enligt mig tyder 

det förhållandevis höga antalet även att ansökningsprocessen kan vara svårbegriplig 

särskilt för mindre aktörer. Dock kan det ifrågasättas om personer som inte kan reglerna 

bör ha en bestämmande ställning på finansmarknaden. Ur rättssäkerhetssynpunkt skulle 

det ändå vara önskvärt att inspektionen förtydligade sin bedömningsprocess. 

 Det är även möjligt att handläggarna på Finansinspektionen tolkar reglerna olika 

strikt. Som nämnts besitter inspektionen en förhållandevis bred fria skön att bedöma i det 

enskilda fallet. Med endast ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen finns det lite 

praxis som reglerar de exakta gränserna. De europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer 

är omfattande men anger inte en precis beskrivning av vilken vikt de olika 

omständigheterna ska ges – istället beskrivs att bedömningen ska vara proportionerlig. 

Det är möjligt att proportionalitetsbedömningens resultat varierar särskilt i de mer 

kontroversiella situationerna. 

Enligt mig är det klart att lämplighetsprövning är nödvändigt för en stabil och 

välfungerande finansiell marknad. Jag anser dock inte att detta ska komma på bekostnad 

av de skälen som ursprungligen motiverade harmoniseringen; rättssäkerhet, tydlighet och 

förutsebarhet. Sådan ordning som förespråkas i HFD 2013 ref. 74 går emot dessa 

målsättningar. Det skulle det vara önskvärt att gränserna för Finansinspektionens 

lämplighetsprövning preciserades genom flera avgöranden från högre rätt eller att 

myndigheten själv beskrev bedömningsprocessen. Detta skulle öka tydligheten för de 

olika aktörer på finansmarknaden och förhoppningsvis förtydliga vilken vikt HFD 2013 

ref. 74 ska ges i det praktiska arbetet. I nuläget regleras verksamheten i väldigt många 

föreskrifter av olika ålder. Det kan göra det svårt för den sökande att förstå exakt vilket 

lämplighetskrav som ställs, samt om oskyldighetspresumtionen kommer att tillämpas i 

det enskilda fallet. Till det sagda kan kopplas de olika verksamhetsområdenas art och 

komplexitet – samma krav kan och bör inte ställas på områden med vitt skilda 

verksamhetsbilder. Enligt mig är en fullständig harmonisering av lämplighetskraven inte 

heller något eftersträvansvärt. Snarare bör bedömningen anpassas mer till de olika 

verksamhetsområdena. En sådan ordning, där kraven för exempelvis bankverksamhet 

separerades från andra, skulle antagligen förtydliga rättstillämpningen.248 

 

  

 
248 Jämför Finansinspektionens förslag i remisspromemoria FI Dnr 16-12527. 
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5. Sammanfattnings och slutsats 

Syftet med denna uppsats är att fungera som en introduktion till Finansinspektionens 

lämplighetsprövning. Kapitel 2 och 3 beskrev de avvägningar som inspektionen ska göra 

vid en lämplighetsprövning. Oberoende av om prövningen görs i samband med en 

tillståndsansökan, ett tilltänkt förvärv eller ändring i ledningen är den en 

helhetsbedömning med vissa diskvalificerande moment. Kraven i samband med 

tillståndsansökan och ett tilltänkt förvärv är desamma. Prövningen avser ägarens eller 

förvärvarens anseende och kapitalstyrka, att verksamhetskraven uppfylls samt att granska 

om samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. När ägarprövningen avser 

ett tilltänkt förvärv bedöms även den planerade ledningens lämplighet. Ledningsprövning 

avser ledningspersonens insikt och erfarenhet samt ledningspersonens övriga lämplighet. 

Vad som avses med lämplighet beror således på situationen.  

Kapitel 4 beskrev den inskränkning lämplighetsprövningen innebär för den 

enskildes näringsfrihet och rätt att fritt välja sitt yrke samt motiven bakom reglerna. 

Denna begränsning motiveras av finansmarknadens stabilitet, konsumentskydd och 

allmänhetens tilltro till marknaden. Av allmänna förvaltningsrättsliga principer framgår 

att prövningen ska ske i enlighet med föreskrifter samt vara objektiv och proportionerlig. 

Vikten av proportionalitet lyfts även fram i de europeiska tillsynsmyndigheternas 

riktlinjer. För att bedöma om den praktiska rättstillämpningen uppfyller dessa mål 

granskas även avgöranden från förvaltningsdomstolarna. Granskningens resultat antyder 

att inspektionen bedömer att den sökande inte är lämplig endast om kvalificerad 

misstanke om motsatsen föreligger. Undantaget till denna regel är HFD 2013 ref. 74 som 

öppnade dörren för motsatt bedömning i samband med lämplighetsprövningen. De 

avgöranden som överklagats efter domen antyder dock att ingen större utvidgning skett i 

praktiken. Endast kammarrätten dom i mål nr 9430-15 visar en hårdare syn på 

lämpligheten. 

Enligt min mening bör ledorden i bedömningen fortsättningsvis vara rättssäkerhet, 

tydlighet och förutsebarhet. Det är klart att lämplighetsprövningen är nödvändig för att 

kunna upprätthålla en marknad som är stabil och trygg för konsumenterna, men denna 

utveckling bör inte ske på rättssäkerhetens eller förutsebarhetens bekostnad. Istället bör 

Finansinspektionen och myndigheterna säkerställa att proportionalitetsprincipen 

tillämpas fullt ut och att hänsyn även i fortsättningen tas till verksamhetens omfattning 

och komplexitet.  
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