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DEL I BAKGRUND 

1 Inledning 

1.1 Ämne 
 

Rättssäkerhet är grunden för det moderna demokratiska samhället. Rättssäkerhet ställs ofta 

mot effektivitet. En balans mellan dessa är viktig för ett fungerande samhälle. Att delegera 

makt till myndigheter är ett praktiskt tillvägagångssätt för att öka effektiviteten och säkerställa 

en fungerande styrning av olika marknader och samhälleliga funktioner. I detta arbete 

behandlas de effekter på rättssäkerheten som följer av att en myndighet får mycket makt. 

 

Under senare år har det debatterats kring Finansinspektionens (FI) roll som normgivare, 

övervakare och utdömare av sanktioner på det finansiella området. FI utmärker sig bland 

andra myndigheter på så vis att myndigheten ansvarar för ett område som är av avgörande 

betydelse för att samhället ska fungera. Vidare har inspektionen tillgång till ovanligt kraftiga 

sanktioner. Debatten kring FI:s verksamhet har tagit sin utgångspunkt i ett antal fall som 

ifrågasatts ur rättssäkerhetssynpunkt.1 Faktorer som bidragit till och gett debatten näring är att 

de maximala sanktionerna som FI kan döma ut blir allt högre,2 att FI i flera fall dömt ut 

maximala sanktionsavgifter och återkallat tillstånd,3 att det inte alltid varit självklart för en 

part att kunna föra talan mot ett beslut, att sanktioner mot företag fått stora konsekvenser för 

enskilda individer samt att FI fått befogenhet att påföra sanktionsavgifter mot enskilda.4 De 

problem som diskuterats med myndigheten har ofta kopplats till att myndigheten har makt att 

                                                
1 Se exempelvis Warnling-Nerep, Wiweka,  Finansinspektionens “bannbullor” och annan nutida förvaltning - 
en fråga om legitimitet, Förvaltningsrättslig tidsskrift, 2011, s. 513-535. [cit. Warnling-Nerep 2011 A] samt 
Wiweca Warnling-Nerep, Finansinspektionens tillsyn i perspektiv av legalitet och legitimitet, 
Förvaltningsrättslig tidsskrift, årtal, s. 389-427. [cit. Warnling-Nerep 2009], Svenska Bankföreningen, Svensk 
försäkring, Svenska fondhandlareföreningen, Fondbolagens förening, FAR, Framställning till 
Finansdepartementet, 2011-10-11, s. 1-4. [cit. Svenska Bankförening m.fl., framställning 2011] samt Afrell, 
Lars, Seminariekommentar: Har självregleringen någon roll när EU tar över?, Aktiemarknadsnämnden – en del 
av regleringen på aktiemarknaden, Claes Beyer [cit. Afrell 2009].    
2 Finansinspektionens Tillsynsrapport, Erfarenheter av tillsyn och regelutveckling, 24 maj 2011, [cit. FI:s 
Tillsynsrapport 2011] s. 31.  
3 Se exempelvis Beslut den 22 Maj 2013, varning och straffavgift, Forex Bank Aktiebolag, FI Dnr 12-12605 [cit 
Forex 2013], Beslut den 27 september 2007, varning, straffavgift och anmärkning mot styrelse, Carnegie 
Investmentbank AB, FI Dnr 07-6125. [cit. Carnegie 2007] samt Beslut den 27 augusti 2010, återkallelse av 
tillstånd, HQ Bank AB, FI Dnr 10-7854, [cit. HQ Bank]. 
4 Beslut den 22 januari 2011, ledningsprövning, E. Öhman J:or Fonder AB, FI Dnr 10-11017, [cit. Öhman 
Fonder FI] samt SOU 2013:65, s. 353.     



 

5 

såväl normgiva som att övervaka och sanktionera. Den debatt som pågår visar på att det finns 

ett bristande förtroende för FI:s verksamhet.5  

 

Debatten måste ses mot bakgrund av de utökade befogenheter som FI har fått allt sedan 

finanskrisen på 90-talet. Inträdet i EU har även inneburit ökade krav på reglering och 

effektivitet i kontrollen och sanktioneringen av finansmarknaden. Det måste konstateras att 

finansmarknaden vuxit rejält sedan FI skapades 1991 och i och med det regleringen av 

densamma. Frågan är om FI följt med i denna utveckling på så vis att man kan agera effektivt 

med bevarande av rättssäkerheten.6  

 

I uppsatsen identifierar vi de risker som finns med den rådande tillsynsordningen.7 Riskerna 

har till stor del att göra med FI:s interna verksamhet men kan även ha bakomliggande orsaker 

som ligger på lagstiftningsnivå. Utifrån de risker vi har funnit har vi sökt finna lösningar. Vi 

har kunnat se att en stor del av de risker som vi funnit kan hänföras till att reglering, tillsyn 

och sanktionering sker under samma tak. Eller mer precist till att det inte sker någon 

oberoende granskning vare sig av FI:s normgivande eller sanktionerande verksamhet. 

Identifieringen av risker med den nuvarande ordningen ligger därför till grund för en 

utredning av möjligheten att avskilja beslutandet över sanktioner på FI. Vi har tittat på hur 

man utformat tillsyn och sanktionering på andra områden inom Sverige samt på 

finansområdet utomlands, och då särskilt de fall där man valt att på något sätt avskilja 

tillsynen från sanktioneringen.  

 

Tillsynsordningen på det finansiella området behandlas i uppsatsen utifrån FI:s juridiska 

kontext. De frågor som uppsatsen behandlar måste ses ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv 

och de krav som ställs på ett förvaltningsrättsligt förfarande. Vidare måste hänsyn tas till de 

grundläggande krav som uppställs i den svenska grundlagen och i Europakonventionen 

                                                
5 Se om detta Svenska fondhandlare föreningen, Remissyttrande till Finansdepartementet om SOU 2013:65, den 
20 november 2013, Fi 2013/3294, [cit. SFF remissyttrande maj 2013], s. 5.  
6 Det har nyligen ställts krav på att FI måste få utökade resurser. Se ex Regeringens skrivelse, Redovisning av 
verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och 
investeringsbankerna 2010 och 2011, 2011/12:154, s. 9 samt Sveriges Advokatsamfunds Remissyttrande 
Finansdepartementet om SOU 2013:6, den 30 maj 2013, R-2013/0379, [cit. SA remissyttrande maj 2013], s. 14 
ff. 
7 I denna uppsats behandlar vi frågor om normgivning, tillsyn och sanktionering på FI. Vi har valt att inkludera 
alla dessa funktioner under begreppet tillsynsordning. En tillsynsordning kan ses något snävare som en 
myndighets övervakande process, ibland i kombination med någon form av sanktionering. Enligt vår mening bör 
man dock även se normgivning som ett led i tillsynsordningen i den mån den sker på tillsynsmyndigheten. 
 



 

6 

(EKMR). Det bör framhävas att effektiv tillsyn är viktig för att den finansiella marknaden ska 

fungera och vara stabil. Effektiva sanktioner är en viktig del av en effektiv tillsyn för att 

tillförsäkra marknadens regelefterlevnad. Denna uppsats präglas dock av ett 

rättssäkerhetsperspektiv och behandlar de brister som finns vad gäller rättsäkerheten på FI. 

 

1.2 Syfte 
Uppsatsen syftar till att identifiera risker som finns med FI:s verksamhet idag samt att 

fastställa fördelar och nackdelar med att avskilja beslutsfattandet om sanktioner. 

 

1.3 Metod och material 
Utgångspunkten för uppsatsen har varit ovan nämnda debatt som har pågått under de senaste 

åren. För att identifiera problemet med bristande förtroende för FI har vi satt oss in i denna 

debatt och intresserat oss för de rättssäkerhetsfrågor som tagits upp. Vi har använt oss av olika 

metoder för olika frågor som vi har behandlat. För att fastställa problemet har vi studerat 

doktrin i form av vetenskapliga artiklar och böcker, debattartiklar som på olika sätt behandlar 

FI:s verksamhet samt olika utlåtanden från myndigheter och organisationer som förespråkar 

en förändring. Utöver detta har vi studerat litteratur som behandlar angränsande områden av 

intresse, framför allt vad gäller frågor om rättssäkerhet och effektivitet i ett 

samhällsperspektiv. För att närmare se i vilken utsträckning de frågor som debatterats även 

kommer till uttryck i praktiken så tog vi kontakt med Gent Jansson, Head of Compliance på 

SEB och före detta chef på FI, Olle Asplund, advokat inom bank och finansiering och Josefin 

Ström, jur. kand. inom bank och finansiering på Gernandt och Danielsson, Dan Hanquist, 

advokat inom bank och finansiering på Roschier samt Magnus Björkman, Compliance Officer 

på Folksam, som delade med sig av sin erfarenhet. Med dessa höll vi ostrukturerade 

intervjuer, som även kallas för kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var informella men utgick 

från ett tema där vi tog upp de övergripande frågeställningar som vi ville diskutera.8 Viktigt 

vid intervjuerna var att skapa en tillitsfull relation.9 Vi var noga med att notera vad som 

uppgavs för att kunna hänvisa korrekt. Vi har även kontrollerat i efterhand så att de uppgifter 

                                                
8 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, 2011, s. 206, [cit. Bryman 2011]. 
9 Bryman 2011, s. 213. 
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vi ger i uppsatsen stämmer.10 Utifrån studien av debatten och intervjuerna kunde konstateras 

att det i finansmarknadsbranschen verkade finnas ett bristande förtroende för FI:s verksamhet. 

 

För att närmare studera hur FI:s beslutsfattande fungerar i praktiken så undersökte vi FI:s 

verksamhet och juridiska bakgrund. Vi undersökte överliggande reglering i form av lagar, 

förordningar och regleringsbrev, olika dokument som FI producerat såsom verksamhetsplan, 

arbetsordning, beslutspromemorior, tillsynsrapporter, föreskrifter och allmänna råd samt en 

del domar. Vi har även haft kontakt med FI för närmare information om deras verksamhet. 

Slutligen företog vi en grundforskning av FI:s beslut. Vilka beslut som vi behandlat har valts 

utifrån vilka regler de behandlar, utifrån hur allvarliga sanktioner som utdömts samt i vissa 

fall för att de uppmärksammats i debatten.  Vi tog hjälp av Förvaltningsrätten (FörvR) för att 

fastslå hur många domar som FI där varit part i de senaste fem åren och hur många av dessa 

domar som avgjorts till FI:s nackdel för att kunna visa på risken att FI:s tolkningar inte blir 

ändrade vid överklagan.11 Vi gjorde även en enkätundersökning där vi frågade de tio största 

bankerna om huruvida de tillämpar FI:s allmänna råd om bolånetak. Syftet var att se om det 

finns en tendens att man från marknaden följer FI:s allmänna råd strikt.12 Vi valde de tio 

största bankerna som utger bostadslån eftersom vi bedömde att det var tillräckligt för att visa 

på en tendens. Viktigt vid dylika undersökningar är att frågorna inte är för många samt att de 

är tydliga och enkla att besvara eftersom vi som frågeställare inte medverkade vid frågornas 

besvarande. Vi ställde därför tre frågor av typen "ja/nej". Enkäten gav svar på de frågor vi 

hade varför vi inte behövde ställa uppföljande frågor.13 Utifrån de kvantitativa studierna och 

undersökningen av en mängd beslut kunde vi identifiera risker som förklarar det bristande 

förtroende som kommit till uttryck i debatten. Förekomsten av dessa risker har visat att det 

finns problem med den rådande tillsynsordningen.  

 

Offentliga utredningar och propositioner har varit av stort intresse för att se hur man resonerat 

vid utformandet av den nuvarande tillsynsordningen, samt även vad gäller hanteringen av 

förslag på förändringar av den. Remissyttranden och skrivelser från branschorganisationer 

m.m. har visat vad man på marknaden anser är viktigt vid utformningen av tillsynsordningen. 

För att kunna utforska alternativa lösningar på en tillsynsordning har vi använt oss av en 

komparativ metod där vi studerat dels andra tillsynsordningar i Sverige inom olika områden 
                                                
10 Bryman 2011, s. 212. 
11 Se bilaga 2.  
12 Se bilaga 1.  
13 Bryman 2011, s. 227 ff. 
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och dels tillsynsordningar på det finansiella området i andra länder. Vid jämförelser med 

andra områden inom Sverige har det varit centralt att undersöka motiven till där föreliggande 

reglering, för att se i vilken utsträckning de även är tillämpbara på FI:s område. Vi har även 

varit i kontakt med Skatteverket och Konkurrensverket för att få information om deras 

praktiska verksamhet och ståndpunkt i frågan om egen beslutanderätt av sanktioner samt för 

att kunna ta del av opublicerade interna skrivelser. Studien av andra tillsynsordningar lade vi 

till grund för utformningen av en lösning på problemet med fokus på möjligheten att avskilja 

beslutsfattandet över sanktioner på FI.  

 

Uppsatsen är präglad av en syn där reglering och beslutsfattande måste förstås i samband med 

marknaden, hur denna fungerar och förhåller sig till regleringen. Det har varit viktigt att 

försöka förstå vilka effekter som olika system har i praktiken.   

 

Eftersom vi är två författare av uppsatsen har vi delat upp efterforskningen inom de olika 

områdena mellan oss. Vi har skrivit utkast på var sitt håll för att sedan gemensamt arbeta fram 

den slutliga texten. Jonas har ansvarat för avsnitten Lagstiftning och befogenhet, Effektiv 

tillsyn, Frihet vid normgivning och tillämpning, Finansinspektionen utsätts för politisk 

påverkan och Utländska system för tillsynsordningar. Kimilia har ansvarat för avsnitten 

Rättssäkerhet, Risk för oklar befogenhet, Bristande utredning och motivering, Inkonsekvens i 

besluten, och Svenska system för tillsynsordningar. Vad gäller avsnittet Finansinspektionens 

tolkningar blir inte utmanade har vi ansvarat för olika delar av undersökningen. Ansvaret för 

dessa risker gäller även under avsnittet Effekter på rättssäkerheten. Vidare har Kimilia haft 

det huvudsakliga ansvaret för avsnitten Kompetens samt Utredning och ram för talan och 

Jonas för avsnitten Offentlighet och Omprövning. Avsnittet Tid har vi gemensamt ansvarat 

för. Resterande avsnitt måste anses vara utformade tillsammans med grundforskningen som 

utgångspunkt. Alla analyser och slutsatser är helt gemensamt utformade.  

  

1.4  Avgränsning 
Uppsatsen är fokuserad på FI och de risker vi identifierat och de lösningar vi undersöker är 

inte alltid ställda i relation till andra myndigheter och domstolar. Med tanke på att FI 

producerar en relativt omfattande mängd regler och avfattar en stor mängd beslut har vi 

avgränsat vår undersökning till de områden som på ett tydligt sätt rör rättssäkerhetsfrågor. I 

vissa fall har vi fokuserat på en särskild lagregel eller vissa av FI:s utgivna allmänna råd 
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eftersom de har ställt frågan om FI och rättssäkerheten på sin spets. För att belysa vissa risker 

har det räckt med ett beslut eller ett allmänt råd medan det för andra risker behövts en 

genomgång av många beslut eller allmänna råd för att kunna konstatera omfattningen. Vi har 

behandlat samtliga av de risker som vi kunnat identifiera, det kan dock inte uteslutas att det 

går att finna fler risker med den nuvarande tillsynsordningen.  

 

Vid undersökningen av normgivning och tillämpning så har vi inte intresserat oss för, utrett 

eller bedömt det materiella innehållet i den finansiella regleringen i större utsträckning än vad 

som krävts för att kunna utreda de frågor som ligger till grund för vår uppsats.  

 

Det har vidare aldrig varit vår avsikt att göra en fullständig utredning av alla alternativa 

utformningar av tillsynsordningar utan endast att hitta exempel på alternativa 

tillsynsordningar. När vi valde tillsynsordningar att jämföra med i Sverige beaktades storlek 

och betydelse, vidare ville vi studera tillsynsordningar som liknar FI:s samt tillsynsordningar 

som skiljer sig rejält.14 I jämförelsen med utländska tillsynsordningar valde vi att titta på 

länder i Europa där de juridiska systemen liknar Sveriges men där tillsynsordningarna skiljer 

sig åt. Vi har ingående utrett två alternativa sätt att utforma tillsynsordningen. Dessa lösningar 

är prövning i domstol och sanktionsnämnd. Utöver detta har vi i varierande omfattning 

uppmärksammat andra alternativ till lösningar. Dessa har vi inte undersökt närmare utan vi 

lämnar detta till nästa uppsatsskrivare. 

 

2 Finansinspektionens juridiska kontext                

2.1 Lagstiftning och befogenhet 
FI övervakar företagen på finansmarknaden. Verksamheten regleras i en förordning som 

beskriver myndighetens specifika mål, uppgifter och ansvar.15 FI:s uppdrag är att bidra till att 

det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. De ska också 

verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.16  

 
                                                
14 Exempelvis valdes Skatteverket på grund av sin storlek och liknande utformning av tillsynen och 
Revisorsnämnden på grund av att den utformats på ett annorlunda sätt. 
15 Förordning (SFS 2009:93) med instruktion för Finansinspektionen [cit. FI:s förordning]. 
16 FI:s Förordning 2 §, Verksamheten styrs även av Myndighetsförordning (SFS 2007:515) [cit. 
Myndighetsförordningen] som beskriver de uppgifter och ansvar som är gemensamma för alla myndigheter.  
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FI är en förvaltningsmyndighet och har därför i sin verksamhet att följa de regler som 

uppställs i Förvaltningslagen (FL). Där återfinns krav på motivering, utredning service m.m. 

som alla myndigheter måste beakta. I Förvaltningsprocesslagen (FPL) finns regler om 

förvaltningsprocess som kan bli tillämpliga på FI:s handläggning. Vidare måste de krav på en 

rättvis rättegång som ställs upp i artikel 6 i EKMR respekteras av myndigheten. Frågan rör 

delvis den möjlighet till överklagande som måste finnas men även vilka krav som kan ställas 

på processen om påförande av sanktionsavgifter ska anses utgöra en anklagelse om brott.  

 

FI:s verksamhet styrs närmare av regeringens regleringsbrev som utkommer varje år. Där 

anges vilka mål FI ska ha för sin verksamhet och de uppdrag som regeringen vill att FI ska 

utföra. Det kan bland annat röra sig om att möjligheter till reglering eller liknande ska 

utredas.17  Regeringen får dock enligt Regeringsformen (RF) 12 kap. 2 § inte på något vis 

påverka inspektionens beslutande i ett enskilt ärende.  

 

FI ger ut föreskrifter och allmänna råd, utövar tillsyn över 5000 företag samt beslutar om 

sanktioner vid regelbrott. Rätten att ge ut föreskrifter följer av delegering från riksdagen till 

regeringen eller den myndighet som regeringen förordnar i de lagar vilkas efterlevnad 

myndigheten har att övervaka.18 Rätten att ge ut allmänna råd följer inte av någon delegering 

utan är en rätt som tillfaller varje myndighet på sitt område.19 

  

FI utpekas direkt i ett antal lagar som tillsynsmyndighet och ges befogenhet att ingripa vid 

olika former av regelbrott.20 När FI utsetts till behörig myndighet kan de även tilldelas 

uppgifter enligt förordningar från EU. De sanktioner som är tillgängliga för FI är: återkallelse 

av tillstånd, varning, anmärkning, straffavgift, anmärkning mot styrelse, förelägganden samt 

vite.21 Ofta kan man använda sig av mer informella metoder för att åtgärda problem med 

företagens verksamhet.22 Hela processen, från utfärdande av normativa regler till beslut om 

sanktioner sker således inom en och samma myndighet. Att en myndighet har samtliga dessa 

                                                
17 Se exempelvis om amorteringar i Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende FI [cit. Regleringsbrev 2013] 
s. 4.  
18Se exempelvis Lagen (SFS 2004:297) om bank- och finansieringsrörelse [cit. LBF] kap. 16 och Förordning 
(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse [cit. FBF], kap. 5. 
19 Se vidare Att förebygga och hantera finansiella kriser, SOU 2013:6 [cit. SOU 2013:6] s. 235.  
20 Se exempelvis LBF 13 och 15 kap. 
21 Finansinspektionens hemsida, Start / Tillsyn / Sanktioner / Finansiella företag, 
[http://www.fi.se/Tillsyn/Sanktioner/Finansiella-foretag/] lydelse: 2013-11-04.  
22 Se om detta i SOU 2013:6 s. 230. 
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tre roller, som normbildare, tillsynsmyndighet och utdömare av sanktioner är inte alltid 

fallet.23 

 

Det finns dock en viss uppdelning av befogenheterna på FI. Av Myndighetsförordningen 

framgår att styrelsen ska ansvara för ärenden som är av principiell karaktär eller av större 

betydelse. Styrelsen har även ett övergripande ansvar för myndigheten och ansvarar bland 

annat för delegering inom myndigheten, uppdelningen av uppgifter mellan styrelse och 

myndighetschef samt för arbetsordning, verksamhetsordning och för regler om handläggning 

av ärenden.24 Av FI:s arbetsordning följer även att styrelsen ska besluta om ärenden om 

återkallelse av tillstånd, varning, anmärkning, straffavgifter samt i vissa fall av 

ledningsprövning och ägarledningsprövning. Föreläggande, förbud eller beslut som riktas mot 

styrelse eller verkställande direktör beslutas dock av chefsjuristen eller generaldirektören. 

Arbetsordningen fastslås av styrelsen själv.25 Enligt arbetsordningen har man har en 

tvåstegsprocess där utredningen sker inom det verksamhetsområde som ansvarar för tillsynen 

varefter chefsjuristen gör en bedömning av om det ska föranleda en sanktionsprövning.  

Ärendet överförs då till rättsenheten som utreder och kommer med förslag på ingripande. 

Efter att man utrett vilka sanktionsåtgärder som kan komma i fråga avgör chefsjuristen om 

ärendet ska överlämnas till styrelsen. Inför styrelsen föredras ärendet av någon från 

rättsenheten. Chefer och medarbetare från tillsynsavdelningen medverkar vanligtvis vid 

ärendets behandling i styrelsen. Även chefsjuristen deltar i denna handläggning. Vad som 

styrelsen har att ta ställning till är ett färdigt förslag till beslut, innehållande såväl beskrivning 

av vilka brister som finns i företagets verksamhet som vilka sanktioner som bör meddelas. 

Även om det finns en uppdelning av beslutsfattandet måste man sålunda konstatera att de 

handläggare som arbetat med tillsynen och sanktionsberedningen av ett ärende finns med i 

processen ända fram till beslutet. I enklare eller brådskande fall kan avsteg göras från 

processen.26  

 

Att notera är att den författning över vilken FI utövar tillsyn ofta utgörs av så kallade 

ramlagar, med portalparagrafer och öppna regleringar som ger stort utrymme för närmare 

                                                
23 Se vidare avsnitt 9.  
24 Myndighetsförordningen 4 §. 
25 Arbetsordning för Finansinspektionen, FI Dnr 11-13039 [cit. FI:s arbetsordning], avsnitt 3.1.  
26 Se vidare om FI:s process i Förstärkta kapitaltäckningsregler SOU 2013:65 s. 414 ff och Internt regelverk, 
Sanktionsprocess, FI Dnr: 13-10731 [cit. Sanktionsprocess] samt FI:s arbetsordning.  
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tolkning.27 Detta gör att mycket av närmare reglering och tolkning av författning lämnas till 

FI. Genom bemyndiganden i lagarna ges FI även förhållandevis långtgående möjligheter att 

meddela bindande föreskrifter.28 Vidare har man en obegränsad rätt att utge allmänna råd 

inom sitt område. Genom att sanktionsmöjligheterna är kopplade till brott mot såväl lagar, 

föreskrifter och företagsinterna regleringar har man även en långtgående rätt att ingripa mot 

företagen med olika former av sanktioner.29  

 

Sammantaget måste det sägas att myndigheten genom tillsynsordningens utformning har 

förhållandevis långtgående möjligheter att utforma regelverket, övervaka dess efterlevnad 

samt tolka dess innehåll vilket gör systemet effektivt. Beslutanderätten på FI är uppdelad men 

sanktioneringen är inte avskild från övrig verksamhet, det finns en stor risk att samma 

personer är med hela vägen från tillsyn till sanktionering. Detta kan inverka negativt på 

rättssäkerheten.  

 

2.2 Rättssäkerhet 
Rättssäkerhet definieras i nationalencyklopedin som “juridisk rättvisa”.30 Definitionen gör det 

inte enkelt att förstå vad som åsyftas men grundläggande principer som legalitet, objektivitet 

och proportionalitet samt även officialprincipen torde vara bra utgångspunkter för att förstå 

begreppets närmare innebörd.  

 

Legalitetsprincipen återfinns i RF 1 kap. 1 § där det uttrycks att den offentliga makten ska 

utövas under lagarna. Det beskrivs ibland som att det ska finnas en gränsdragning mellan 

normgivning och rättstillämpning för att uppnå det krav på förutsebarhet som är centralt i 

fråga om rättssäkerhet.31 Man har genom historien försökt begränsa makt genom att dela upp 

ansvaret för normgivning och ansvaret för rättstillämpning.32 Det kan konstateras att denna 

makt delvis finns samlad hos FI.  

 
                                                
27 Se exempelvis LBF 6 kap. 1 och 2 §§,  Lagen (SFS 2007:528) om värdepappersmarknaden 8 kap. 1, 3 och 4 
§§, Lagen (SFS 2005:405) om försäkringsförmedling [cit. LFF] 5 kap. 4 och 6 §§, Lagen (SFS 2004:46) om 
värdepappersfonder [cit. LVF] 2 kap. 17 § samt Regeringens skrivelse, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, 
2009/10:79, [cit. Regeringen skrivelse 2009] s. 6.  
28 Se exempelvis LVM 8 kap. 42 § p. 1-2, LBF 16 kap. 1 § p. 3, LVF 13 kap. 1 § p. 5.  
29 Se exempelvis LBF 15 kap. 1 och 2 §§.  
30 Nationalencyklopedin, rättssäkerhet, [www.ne.se/rättssäkerhet] lydelse: 2013-11-04.   
31 Sterzel, Fredrik, Legalitetsprincipen, i Offentligrättsliga principer, Iustus Förlag, 2006, s. 43 [cit. Sterzel 2006] 
s. 43 ff.   
32 Warnling-Nerep 2009, s. 392. 
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Ur ett formellt perspektiv betyder ett krav på lagstöd att riksdagen måste besluta om lagar 

vilket inte uppfylls genom föreskrifter från regeringen eller en förvaltningsmyndighet.33 

Normgivning av myndighet med stöd av delegering från regeringen anses dock normalt 

uppfylla kravet på legalitet. Det kan även konstateras att legalitetsprincipen innebär ett krav 

på uttryckligt lagstöd när det är fråga om betungande förvaltningsbeslut.34 Viss försiktighet 

måste även iakttas av förvaltningsmyndigheter då en utredning rör förhållanden som i ett 

senare läge kan betraktas som ett brott.35 Legalitetsprincipen tycks ha fått ökande betydelse 

och det blir tydligare i praxis att lagtext går före förarbeten.36 Tveksamheter kan uppstå vad 

gäller den lagliga bakgrunden när det kommer till upprättande och tillämpande av allmänna 

råd.37 Försiktighet bör också iakttas vid oklara rättslägen.38 Förvaltningsrätten är ett växande 

område, inte minst med tanke på utvecklingen inom EU som ger nya direktiv som FI har att 

tillämpa. Att legalitetsprincipen därmed får stor betydelse och behöver uppmärksammas för 

att säkerställa rättssäkerheten torde vara ett faktum.39    

 

Objektivitetsprincipen som följer av RF 1 kap 9 § ställer krav på saklighet och opartiskhet. 

Sakligheten kräver i likhet med legalitetsprincipen att beslut inte får gynna eller missgynna 

enskilda utan stöd i lag. Allt kan inte regleras i detalj, vilket gör att det ofta finns ett utrymme 

för fritt skön. Här måste det dock upprätthållas ett krav på saklighet där förhållanden som att 

den som utreds är samarbetsvillig, trevlig etc. inte får tillmätas någon betydelse.40 

Objektivitetsprincipen fångar därmed upp fall där lagstiftningen är vag och det finns utrymme 

för skönsmässiga bedömningar. Ytterligare ett krav enligt principen är att en myndighet 

ansvarar för att den fattar ett beslut på ett korrekt beslutsunderlag.41 Frågan är om FI lyckas 

bevara objektiviteten genom processen från reglering till tillämpning särskilt när det finns risk 

för att samma person handlägger ett ärende från början till slut.42  

 

                                                
33 Sterzel 2006, s. 44.    
34 Sterzel 2006, s. 51. 
35 Lundin, Olle, Officialprincipen, Offentligrättsliga principer, Iustus Förlag, 2006, s. 169. [cit. Lundin 2006] s. 
190.  
36 Sterzel 2006, s. 57.  
37 Se vidare avsnitt 3.  
38 Se vidare avsnitt 4.  
39 Sterzel 2006, s. 66.  
40 Bull, Thomas, Objektivitetsprincipen, i Offentligrättsliga principer, Iustus Förlag, 2006, s. 71. [cit. Bull 2006]  
s. 75 f.  
41 Bull 2006, 84.  
42 Warnling-Nerep 2009, s. 392.  
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Proportionalitetsprincipen innehåller krav som adekvans och nödvändighet samt principen om 

det lindrigaste ingripandet.43 Ett ingripande måste syfta till att åtgärda ett problem, det skall 

vara nödvändigt för att lösa problemet och utgöra den lindrigaste vägen för att nå detta mål. 

Det torde därmed kunna uppställas krav på att FI beaktar alla sanktioner som kan komma 

ifråga vid ett ingripande för att på så sätt ha tillgodosett kravet på proportionalitet.44 Principen 

ställer stora krav på FI:s kompetens eftersom intresseavvägningar kan vara avgörande för vad 

resultatet kommer att bli.45 Myndigheten ska inte kunna använda sin makt godtyckligt. Vid 

rättighetsbegränsningar upprätthålls ett extra högt krav på lagstöd vilket ska iakttas av både 

normgivaren och rättstillämparen.46   

 

Officialprincipen kan utläsas ur FPL 8 § för både förvaltningsdomstolar och 

förvaltningsmyndigheter.47 Principen innebär att myndigheter har en viss 

utredningsskyldighet som kan sägas bli tyngre ju mer ingripande en åtgärd är mot en enskild 

person.48 Även om ett tillstånd kan betraktas som en förmån och den enskilde därmed torde ha 

en viss utredningsbörda så ska ett beslut där ingripande sker mot enskild alltid förutsätta ett 

klart lagstöd och en fullgod utredning.49 Myndigheten borde inte kunna påstå att de kan 

bedriva myndighetsutövning med omvänd bevisbörda.50 Om ärendet inte är tillräckligt utrett 

när en enskild är föremål för ett ingripande borde ingripandet inte göras.51 Det kan i vissa fall 

ifrågasättas huruvida FI fullgör sin utredningsplikt.52 Utredningsskyldigheten kan beskrivas 

som ett värn för rättssäkerheten men måste samtidigt ställas mot kravet på effektivitet och 

resursfrågor.53 

 

Samtliga dessa principer utgör viktiga beståndsdelar i begreppet rättssäkerhet och tillsammans 

utgör de utgångspunkter för denna uppsats. 

 

                                                
43 Helmius, Ingrid, Proportionalitetsprincipen, i Offentligrättsliga principer, Iustus Förlag, 2006, s. 107. [cit. 
Helmius 2006] s. 111. 
44 Se vidare avsnitt 6.1 om inkonsekvensen vid sanktionsbeslut.   
45 Helmius 2006, s. 134 f 
46 Helmius 2006, s. 107 f. Se vidare avsnitt 13.1. om begreppet näringsförbud.  
47 Lundin 2006, s. 172 och Warnling-Nerep 2011 A s. 530.  
48 Lundin 2006, s. 177-178 och Warnling-Nerep 2011 A , s. 516.  
49 Warnling-Nerep 2011 A s. 530 och Wiweca Warnling-Nerep, Sanktionsavgifter - särskilt i näringsverksamhet, 
Norstedts Juridik, 2010 [cit. Warnling-Nerep 2010] s. 143 f.  
50 Warnling-Nerep 2011 A s. 516.  
51 Warnling-Nerep 2011 A s. 530. Se vidare avsnitt 4.2 om bristande motivering.  
52 Se vidare avsnitt 5.  
53 Lundin 2006 s. 173.  
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2.3 Effektiv tillsyn  
Den reglering som styr tillsynen på den finansiella marknaden präglas av 

effektivitetshänsyn.54 På senare år har det även ställts höga krav på effektiviteten i direktiv 

och förordningar från EU. Det ställs bland annat krav på höga sanktionsavgifter och att det 

ska gå att rikta sådana mot enskilda individer.55 Effektivitet är ett vitt begrepp som kan 

definieras som en funktion av tid, kostnad och arbetsinsats. Ofta menar man att det ska finnas 

effektiva medel för att styra marknaden. Ett tydligt exempel på det är att man delegerar 

normgivningsmakt till myndigheter för att på ett flexibelt sätt säkerställa att normgivningen 

följer med i utvecklingen på marknaden. Tillsynsordningen på finansområdet och FI:s 

verksamhet präglas som vi nämnt av effektivitetshänsyn. Exempel på detta är att man 

förespråkar att de ska finnas höga sanktionsavgifter för att avskräcka företagen från 

regelöverträdelser. Ett annat är att man anser att beslut om sanktioner ska kunna fattas snabbt 

och att man därför förespråkar myndighetsprövning istället för prövning i domstol.56  

 

Vid utformningen av den finansiella regleringen så ställs denna form av effektivitet ofta i 

kontrast till rättssäkerhet. Effektivitet och rättssäkerhet kan ses som motpoler till varandra och 

man söker hitta en balans mellan dem.57 Ibland kan dock sägas att ökad effektivitet även ger 

ökad rättssäkerhet, exempelvis då det anses att tillsynen bör vara mer enhetlig och tydlig då 

en alltför splittrad tillsyn riskerar att bli ineffektiv. Denna form av effektivitet torde även öka 

rättssäkerheten. Av detta följer att bristande effektivitet ibland innebär bristande 

rättssäkerhet.58 I denna uppsats ställs dock effektivitet mot rättssäkerhet och det är främst 

effektivitet ur perspektivet effektiva styrmedel som diskuteras.  

 

Vad som är viktigt att beakta är att FI måste fungera effektivt för att tillsynsmyndigheten ska 

ha någon som helst funktion. Att vissa negativa effekter eller brister vad gäller rättssäkerhet 

uppstår bör därför i vissa fall kunna tolereras, detta för att effektiviteten ibland måste gå före 

rättssäkerheten. De risker som vi nedan identifierar kan i vissa fall visserligen sägas vara 

allvarliga. Trots detta kan grunden till dessa brister vara motiverad av effektivitetsskäl, och en 

                                                
54 Se om FI:s krav på effektivitet i Regleringsbrev 2013 s. 2, Myndighetsförordning 3 § och FI:s Arbetsordning.  
55 SOU 2013:65 s. 335 f. och 341 ff..  
56 Regeringens proposition (2002/03:139), Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse, [cit. prop. 
2002/03:139] samt SOU 2013:65 s. 335.    
57 SOU 2013:65 s. 424-425.  
58 Regeringens skrivelse 2009 s. 1 och s. 10 f.  
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förändring av nuvarande ordning måste kunna ske på så vis att effektiviteten tillvaratas i 

största möjliga mån.  
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DEL II RISKER 

3 Frihet vid normgivning och tillämpning 
FI både utfärdar och tillämpar allmänna råd. Rådens rättsliga status är delvis oklar, men det 

står klart att de inte är bindande. Nedan visas på att det finns risk för att såväl FI som 

företagen sätter för stor tilltro till råden och att FI därmed får stort utrymme vid normgivning. 

   

3.1 Allmänna rådens status 
Som ovan beskrivits så är den grundläggande tanken i vårt rättssystem att all offentlig makt 

utgår från folket och ska utövas under lagarna, vilket framgår av RF 1 kap. 1 §.  Detta innebär 

att all makt som stat och kommun utövar över folket måste kunna ledas tillbaka till riksdagen.  

 

Alla myndigheter får dock utfärda allmänna råd utan delegering från riksdagen.59 Allmänna 

råd definieras i Författningssamlingsförordningen (FSF) 1 § st. 2 såsom: "... sådana generella 

rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör 

handla i ett visst hänseende". Av bestämmelsen följer sålunda att ett allmänt råd ska vara 

kopplat till en författning och vara utformat som en anvisning om hur man kan eller bör 

uppföra sig för att efterfölja denna författning. Av detta följer att ett allmänt råd inte är eller 

kan vara bindande på så vis att en överträdelse av rådet kan utlösa en direkt rättsföljd. Rådet 

är endast ett hjälpmedel vid tillämpning av någon form av lagstiftning eller föreskrift, och det 

är denna övergripande författning som kan ha direkta rättsliga följder.60  

 

Det kan dock konstateras att allmänna råd har en relativ relevans vid tolkning av lag och 

fastställande av brott mot denna. Som exempel kan nämnas NJA 1995 s. 69361  i vilket det 

fastslås att allmänna råd inte direkt kan läggas till grund för någon form av sanktion. 

Samtidigt konstateras att råden ingalunda saknar betydelse. I målet förklaras att det ofta kan 

ligga nära till hands att anse att någon som inte följt ett allmänt råd har uppfört sig vårdslöst 

och att detta kan vara grund för skadestånd. Detta särskilt, uttrycker man, i fall de allmänna 
                                                
59 Regeringens proposition (1983/84:119) om förenkling av myndigheternas föreskrifter, anvisningar och råd 
[cit. prop. 1983/4:119] s. 7. 
60 Warnling-Nerep 2009, s. 399 f..   
61 I NJA 1995 s. 693 bedömde HD frågan om en fondkommissionär hade brustit i sin aktsamhet gentemot en 
kund och hade då anledning att beakta vilken betydelse som Bankinspektionens allmänna råd angående handel 
med standardiserade optioner och aktieterminer samt vissa rutiner inom aktiehandelsrörelse hade i 
sammanhanget. Man konstaterar då att dessa allmänna råd visserligen kan benämnas regler men att de inte är 
rättsligt bindande och sålunda inte självständigt kan grunda någon skadeståndsskyldighet.  
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råden har tillkommit genom den myndighet som utövar tillsyn på området, när det rör sig om 

uttryck för branschpraxis och om materiella regler snarare än formella. Det får anses vara ett 

faktum att allmänna råd i allmänhet anses ha ett stort värde vid olika tolkningar av 

lagstiftning, vid bedömningar av en adressats handlande etc.62 Att notera är även att FI 

använder sig av principen "följ eller förklara". Om ett företag väljer att inte följa ett allmänt 

råd så måste man kunna förklara varför man valt att göra på detta sätt och hur man uppfyller 

lagens bestämmelser.63 

 

En annan aspekt på allmänna rådens status och genomslagskraft som är viktigt att ha med sig 

är att företagen i stor utsträckning respekterar och tillämpar dem. Detta kunde vi konstatera 

efter att vi företagit en mindre undersökning där vi frågade ett antal av de större bankerna om 

och hur de tillämpar det allmänna rådet om bolånetak.64 Samtliga tillfrågade banker 

tillämpade rådet fullt ut och hade en intern instruktion för tillämpningen. Undersökningen 

täcker endast en liten del av marknaden men torde ändå visa på att allmänna råd får stor 

genomslagskraft, i vart fall hos de större aktörerna.65  

 

De allmänna rådens faktiska betydelse innebär att det är av yttersta vikt att allmänna råd har 

en tydlig laglig bakgrund. Man kan tolka det så att råden måste falla in under lagens 

ordalydelse och inte får innebära några nya åliggande mot den enskilde.66 I FI:s allmänna råd 

om ersättningsregler anges att 60 % av den rörliga lönen ska skjutas upp i två år.67 Rådet 

baseras på LBF 6 kap. 2 § som innebär ett åliggande för adressaten att ha en tillfredsställande 

intern styrning. Vad detta innebär i praktiken skulle kunna tolkas på en mängd olika sätt. Ett 

så specifikt krav som att 60 % av den rörliga lönen ska skjutas upp måste rimligen i 

förhållande till bestämmelsen i LBF 6 kap. 2 § innebära ett nytt åliggande. Att allmänna råd 

har ett tydligt materiellt innehåll som detta är dock ett stöd för företagen vid 

regeluppfyllnaden och bidrar till förutsebarhet.  Det torde därför finnas fördelar med att 
                                                
62Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn, SOU 2004:100 [cit. SOU 2004:100], s. 58. 
63 Se Allmänna råd om intern styrning och kontroll FFFS 2005:1 [cit. 2005:1] 4 § och Van der Sluijs, Jessika, 
Om soft law reglering i försäkringsrätten, i Studier i försäkringsrätt, Jure, 2011, [cit. Van der Sluijs 2011] s. 157 
ff.  
64Allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad FFFS 2013:2 [cit. FFFS 2013:2] 
Det allmänna rådet är preciserat genom att belåningsgraden max får uppgå till 85 procent av bostadens 
marknadsvärde vid tidpunkten för kreditens lämnande. 
65 Se bilaga 1. 
66 Stöd för att detta faktiskt är fallet i RÅ 1991 ref 44. I fallet får en person resning då en anvisning från 
riskskatteverket anses tillföra bestämmelser om skatt som går utöver vad som följer av lagen. Majoriteten kan 
tolkas så att allmänna råd inte får tillföra något som inte följer av lagen, det finns dock inga tydliga uttalanden 
om var gränsen går.  Se även RÅ1988 ref. 151 samt Warnling-Nerep 2009, s. 401 f.  
67 Allmänna råd om ersättningsregler FFFS 2011:2 [cit. FFFS 2011:2] 2 kap.  
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allmänna råd är förhållandevis specifika och man kan då istället se det som att allmänna råd är 

exempel på hur man kan uppföra sig för att följa lagen. Det torde då spela mindre roll om man 

i dessa tillför "nya" åligganden gentemot adressaterna eftersom detta endast är en möjlig väg 

att uppfylla lagen och ingalunda utesluter andra vägar. Men man måste då vara högst 

medveten om detta vid tillämpningen.  

 

Ett problem som ytterligare förstärker vikten av försiktighet vid tillämpning av allmänna råd 

är när FI på ett område har rätt att ge ut föreskrifter vad gäller vissa företag men inte andra. 

Om FI då skapar allmänna råd för de företag där man inte fått delegation och utformar dessa 

på ett sätt som liknar föreskrifterna så är risken att allmänna råden får samma effekt som 

föreskrifterna. I vart fall blir det svårt för adressaterna att uppfatta att det föreligger en juridisk 

skillnad mellan dokumenten.68 Detta var tidigare fallet med FI:s allmänna råd om 

ersättningspolicys.69 Den reglering som då endast utgjordes av allmänna råd blev dock aldrig 

föremål för prövning.  

 

3.2 Tillämpning av allmänna råd  
En följd av de allmänna rådens rättsliga status som icke bindande men vägledande, är sålunda 

att tillämpningen av dem alltid måste ske i ljuset av detta förhållande. Det ska tilläggas att 

något som återkommer i såväl lagstiftning som förarbeten, reglering av FI samt i uttalanden 

från myndigheten är att det vid tillämpningen av den gällande lagen, föreskrifterna och de 

allmänna råden finns anledning att ställa olika krav på företag med olika omfattning, 

omsättning mm.70 Kravet på proportionalitet torde innebära ett visst utrymme för ett företag 

att utforma sin organisation på ett sätt som är anpassat till den egna verksamheten och därmed 

att kanske inte följa exempelvis ett allmänt råd fullt ut. Nedan följer en studie av några fall 

som visar på hur allmänna råd hanteras av FI. De fall som här redogörs för utgör endast ett 

mycket begränsat urval av FI:s beslutsfattande men de torde visa på att det finns en risk för att 

alltför stor vikt läggs vid allmänna råd i FI:s beslutsfattande.  

 

                                                
68 Se Van der Sluijs 2011, s. 158.  
69 Se de tidigare gällande föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag 
och fondbolag FFFS 2009:6 [cit. 2009:6] samt allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, 
clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar, FFFS 2009:7 [cit. 2009:7]. De båda 
dokumenten var likalydande trots delvis olika legal status. I de nya allmänna råden och föreskrifterna har detta 
ändrats.  
70 Se exempelvis LVM 8 kap. 6 § och LBF 6 kap. 4a §. 



 

20 

I beslut mot Custodia Credit AB71 kritiseras företagets brist på en oberoende och fristående 

kontroll av funktionerna för riskkontroll och compliance. Ett krav på en sådan funktion 

uppställs i de allmänna råden om intern styrning och kontroll.72  Varken i lagen eller i 

förarbetena återfinns dock ett sådant krav.73 FI förklarar att den oberoende funktion som ska 

kontrollera riskkontroll och compliance-funktionen alltid ska vara helt separerad från den 

verksamhet som ska kontrolleras och från verksamheten i övrigt. Detta således helt oberoende 

av verksamhetens omfattning, verksamhet, inriktning etc.74 Denna bedömning får sägas 

grunda sig helt på bestämmelserna i FFFS 2005:1. Inspektionen diskuterar inte alls företagets 

möjlighet att på något annat sätt än enligt de allmänna råden uppfylla lagens krav. Istället 

anser man att ett av de krav som uppställs i råden är absolut, och därmed den enda möjliga 

vägen för att uppfylla de krav som uppställs av lagen. 

 

I beslut mot Aktie Ansvar AB75 fick FI:s regler om ersättningspolicys avgörande betydelse. I 

beslutet konstaterar FI att företaget inte skjutit upp någon del av den rörliga ersättningen och 

att man inte heller har vidtagit någon åtgärd av motsvarande effekt. Man bemöter inte på 

något sätt företagets invändning om proportionalitet och att man inte ansett det möjligt att 

införa reglerna så snabbt.76 Då FI säger att man inte genomfört någonting med samma effekt 

som att skjuta upp 60 % av den rörliga ersättningen och att detta gör att man inte uppfyllt 

lagen är man egentligen fel ute. Företaget behöver inte tillförsäkra att samma effekt som följer 

av det allmänna rådet uppnås så länge man uppfyller de krav som följer av den 

bakomliggande lagen. Om FI inte klargör exakt vad det är för effekt som uppnås med 

bestämmelsen och på vilket sätt den förhåller sig till den övergripande regleringen blir det 

väldigt svårt för ett företag att argumentera för att man uppfyllt lagstiftningen på något annat 

sätt.    

 

                                                
71 Beslut den 27 januari 2006, Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse, Custodia Credit AB, FI Dnr 
05-7456-309  [cit. Custodia].  
72Se FFFS 2005:1 6 kap. En funktion som är helt frikopplad från den övriga verksamheten ska kontrollera de i 4 
och 5 kap. reglerade compliance- och riskkontrollsfunktionerna. Reglerna är av stort intresse då bristande intern 
styrning och kontroll ofta anses vara orsaken till andra brister i ett företag.  
73 Se 6 kap 2 §  LBF och prop. 2002/03:139 s. 278 f., om kontrollfunktion. 
74 Custodia, s. 4. 
75 Beslut den 28 juni 2011, återkallelse av tillstånd och straffavgift, Aktie Ansvar, FI Dnr 11-4539 [cit. Aktie 
Ansvar]. Bolaget tillhörde en kategori av företag, dvs. fondbolag utan tillstånd till diskretionär 
portföljförvaltning, som under de nya reglerna endast regleras med allmänna råd, se FFFS 2011:2. I Aktie 
Ansvar, tillämpas de gamla reglerna med föreskrifter och allmänna råd, s. 3 beslutet.  
76Aktie Ansvar. s. 7. Det ska även konstateras att reglerna kom samma år som undersökningen gjordes.  
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I beslut mot Fondifond AB77  kritiserar FI det man uppfattar som brister i företagets 

organisation.  Inspektionen hade i beslutet vad gällde frågan om hur organisationen skulle 

vara uppbyggd en lagstiftningsbakgrund som var tämligen innehållslös och där de allmänna 

råden ej var tillämpliga.78 FI hävdade dock i beslutet att det finns en allmän princip om 

dualitet vad gäller hanteringen av risker och kontroll av verksamheten. Principen kommer till 

uttryck i det allmänna rådet FFFS 2005:1, 3 kap. 4 §. Den presenteras där som ett exempel på 

hur ett företag kan uppnå god intern kontroll och innebär enligt inspektionen att en transaktion 

inte ska handläggas av en och samma person genom hela handläggningskedjan. Enligt FI 

innefattar denna princip ett krav på att företaget ska upprätta en oberoende kontrollant och en 

riskkommitté. Då Fondifond lagt ut en del av sina funktioner på ett administrationsföretag 

skulle man också ha inrättat en funktion i företaget som utövat kontroll över detta 

administrationsföretag.79 Inspektionen har inte heller här någon kommentar om att företaget 

skulle kunna uppfylla lagstiftningen på annat sätt än vad som följer av de allmänna råden. 

Konsekvensen är att en enda bestämmelse i de allmänna råden utsträcks till en allmän princip 

och i princip tillämpas som om den vore bindande trots att de allmänna råden inte ens var 

tillämpliga.  

 

I beslut mot Nordea Bank AB80  var den enda anledningen till att företaget inte uppfyllt 

bestämmelsen LBF 6 kap. 2 § att man inte skjutit upp någon del av den rörliga ersättningen. 

Ingen diskussion förs om att man skulle kunna ha uppfyllt lagens krav på något annat sätt. Att 

notera är att Nordea förmodligen hanterat ersättningen på samma sätt året innan, men då hade 

man inte agerat i strid med LBF 6 kap. 2 §.  

 

I många lagar finns regler om att FI får ingripa då ett företag har åsidosatt skyldigheter som de 

har enligt sina egna interna instruktioner om de har sin grund i författningar på området.81 Om 

företagen väljer att implementera FI:s allmänna råd i sina interna instruktioner för att de vill 

verka för att efterfölja dessa så kan ett brott mot dessa interna instruktioner, som via de 

                                                
77 Beslut den 27 januari 2006, återkallelse av tillstånd, Fondifond, FI Dnr 05-7518-342 [cit. Fondifond] s. 8. 
78 Enligt FFFS 2005:1 2§ undantas fondbolag. Se om lagstiftningen numera upphävd lag (SFS 1990:1114) om 
värdepappersfonder. Denna lag hade inga bestämmelser om hur riskkontrollen bör vara utformad i företagen. Det 
som fanns var 43 § om att tillståndet får dras in om ägaren inte kan anses lämplig och 40 § om att inspektionen 
ska verka för en sund utveckling inom företaget. Man stöder även beslutet sig även på 8 kap 4§ i 
aktiebolagslagen om styrelsens ansvar för att organisationen är lämpligt utformad, Fondifond s. 8. 
79 Fondifond, s. 8 f. 
80 Beslut den 6 december 2011, anmärkning och straffavgift, Nordea Bank AB, FI Dnr 11-9195, [cit. Nordea 
2011]. 
81 Se exempelvis LBF 13 kap. 2 § p. 3-4.  
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allmänna råden kan sägas ha sin grund i lagen, användas som argument för ett ingripande från 

inspektionen. På detta sätt kan en tillsynes direkt tillämpning av de allmänna råden undvikas, 

även om det reellt sett är detta som sker. Exempel på att detta sker finns i beslutet mot Aktie 

ansvar:82 “Finansinspektionen kan också konstatera att bolaget genom att underlåta att skjuta 

upp delar av den rörliga ersättningen agerat i strid mot sin egen ersättningspolicy”.  

 

Det har argumenterats för att FI:s tillämpning av allmänna råd skulle kunna stå i strid med 

EKMR art. 6 krav på oskuldspresumtion.83 Mycket talar för att utdömande av 

sanktionsavgifter och i viss mån andra sanktioner kan utgöra anklagelser om brott enligt 

EKMR.84 Att FI nu kommer ha befogenhet att påföra enskilda personer sanktionsavgifter talar 

med än mer styrka för att så är fallet.85 Vid en anklagelse om brott tillförsäkrar EKMR den 

enskilde utöver den grundläggande rätten till en rättvis rättegång även vissa andra rättigheter. 

Den anklagade ska presumeras oskyldig till dess att motsatsen bevisats, han har vissa minimi-

rättigheter vad gäller underrättelse, försvar, vittnen, tolk etc., och straff får inte utdömas utan 

stöd i lag.86 Det har ovan konstaterats att FI i vissa fall tillämpar allmänna råd på ett sätt som 

inte står i förhållande till dess status som rättsligt icke-bindande regler. Det tycks finnas en 

presumtion för att ett brott mot ett allmänt råd innebär ett brott mot lagens bestämmelse. Om 

FI:s sanktionsavgifter utgör anklagelser om brott är det tveksamt ur konventionssynpunkt att 

använda sig av en sådan presumtion. När exempelvis Nordea drabbas av straffavgift därför att 

man brutit mot det allmänna rådet om att skjuta upp en del av den rörliga ersättningen och 

detta utan närmare förklaring anses utgöra ett brott mot den förhållandevis öppna 

bestämmelsen i LBF 6 kap. 2 § kan det argumenteras för att det rör sig om en presumtion om 

brott.87  

                                                
82 Aktie Ansvar s. 7, se även Nordea, s. 4.   
83 Warnling-Nerep 2009 s. 393. 
84 Frågan om FI:s sanktionsavgifter, är att betrakta som anklagelser om brott kan inte med säkerhet besvaras 
innan frågan prövats av domstol. Begreppet brott ska dock tolkas autonomt och den svenska kategoriseringen av 
en sanktionsavgift saknar betydelse. Europadomstolen har vid prövning av frågan ansett att faktorer som att 
sanktionen har ett preventivt syfte, syftar till att straffa en överträdelse samt att det rör sig om stora belopp är 
tillräckliga för att det ska anses röra sig om en brottsanklagelse. Medan faktorer som avsaknad av subjektiva 
rekvisit och möjlighet till omvandling till fängelsestraff inte alltid är av betydelse. Se Warnling-Nerep (2010), s. 
150 ff samt Europadomstolens dom den 2 september 1998 i målet Lauko mot Slovakien, Application No: 
26138/95. Det ska tilläggas att domstolen fastslagit att det svenska skattetillägget utgör en anklagelse om brott, 
se Europadomstolens dom den 23 juli 2002 i målet Västberga taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, 
Application no. 36985/97 samt Europadomstolens dom den 23 juli 2002  i målet Janosevic mot Sverige, 
Application no. 34619/97. 
85 Svenska fondhandlare förening, Remissyttrande till Finansdepartementet om SOU 2013:65, den 20 november 
2013, Fi2013/3294, [cit. SFF remissyttrande november 2013]  s. 2-3.   
86  Se EKMR art. 6 p. 2-3 samt art. 7. 
87  Se Europadomstolens dom den 7 oktober 1988 i målet Salabiaku v Frankrike, Application No: 10519/83. Det 
ska dock tilläggas att EKMR tillåter viss presumtion om brott. Se Van der Sluijs (2011) s. 142, Landelius, Ann-
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Man bör kunna hävda att FI självt är bunden av de allmänna råden och den vägledning som de 

producerar.  Det bör därför krävas att FI själva följer de råd som kan anses riktade mot deras 

egen verksamhet, då dessa ger uttryck för inspektionens egen tolkning. FI påstår uttryckligen i 

en dom i KamR att de inte är bundna av deras eget framtagna dokument.88 Dokumentet är ett 

utkast från 11 juni 2007 som benämns “Prövning av ägare och ledning i finansiella företag – 

en vägledning” som skickades till diverse branschorganisationer för remiss.89 KamR uttalade 

sig inte om huruvida FI är bunden av dokumentet men man använder detta som grund för 

beslutet.90 HFD lägger inte dokumentet till grund för beslutet men nämner inte heller huruvida 

inspektionen är bunden av sitt vägledande dokument.91 Det får sägas vara tveksamt att FI 

uppvisar en sådan flexibilitet vad gäller betydelsen av sina regler, särskilt mot bakgrund av 

den vikt som inspektionen enligt ovan lägger vid allmänna råd.   

 

3.3 Slutsats 
Det kan konstateras att utrymmet för de allmänna råden, vad de får reglera och hur de 

egentligen ska förhålla sig till lagen är komplicerat. Allmänna råd är, i vart fall formellt sett, 

inte bindande för adressaterna men vid tillämpningen får de stor betydelse och de har många 

gånger visat sig kunna ha samma genomslagskraft som föreskrifter. Problemet hänger delvis 

ihop med att lagstiftningen är otydlig. Det kan dock konstateras att beslutsfattare på FI sätter 

stor tilltro till de allmänna råden och det kan ifrågasättas huruvida detta hänger samman med 

att råden upprättas internt. I vart fall kan det sägas att den betydelse som allmänna råd faktiskt 

får kan skada förtroendet för myndigheten eftersom att myndigheten både upprättar och 

tillämpar dem. Att FI dessutom ibland väljer att inte använda sina egna dokument tyder på en 

flexibilitet som även det kan skada förtroendet för myndigheten.  

 

Vidare har konstaterats att det finns tveksamheter i det att FI presumerar brott mot lagen 

genom sin tillämpning av allmänna råd. En presumtion om brott torde inte bara vara ett 

problem med hänsyn till EKMR:s regler utan även utifrån grundläggande principer om 

                                                                                                                                                   
Charlotte, Om soft law på det sociala skyddsområdet - en EG-rättslig studie, Norstedts Juridik AB, 2001, 
[Landelius (2001)] s. 86 och SA remissyttrande maj 2013, s. 16.  
88 KamR dom den 13 april 2012, Mål nr 4017-11, [cit. Öhman Fonder KamR].   
89 FI:s vägledande dokument, Prövning av ägare och ledning i finansiella företag – en vägledning, utkast 11 juni 
07.    
90 Öhman Fonder KamR, s. 6.  
91 HFD dom den 22 november 2013, Mål nr. 2531-12 [cit. Öhman fonder HFD].  
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rättssäkerhet. EKMR syftar till att säkerställa grundläggande rättssäkerhetskrav vid prövning 

av bland annat anklagelser om brott. Att FI:s hantering av allmänna råd riskerar att strida mot 

konventionen måste ses som mycket allvarligt. 

  

Vi har visat på att det är svårt för företagen att avvika från allmänna råd och ändå följa lagen 

vilket torde bidra till att företagen känner sig tvungna att följa dessa strikt. Med tanke på att 

allmänna råd ofta har samma genomslagskraft som föreskrifter så kan dessa användas istället 

för föreskrifter så att FI på ett effektivare och enklare sätt kan påverka marknaden.92 

Sammantaget gör detta att de allmänna råd som FI utfärdar får status som den enda rätta 

tolkningen av lagstiftningen och FI har sålunda stor frihet att utforma gällande rätt på 

finansområdet utan delegerad rätt att meddela föreskrifter.  

 

4 Risk för oklar befogenhet  
FI är i stort sätt helt självständiga på det finansiella området när det kommer till såväl 

normgivning genom föreskrifter och allmänna råd som tillämpningen av dessa normer.93 FI 

har stora befogenheter bland annat i form av höga sanktionsavgifter och man har även nyligen 

fått utökade befogenheter för att utdöma sanktionsavgifter mot enskilda individer. Ibland är 

det svårt att avgöra vilka befogenheter FI har att tillämpa och skapa rätt. Nedan visas på att 

det finns risker förknippade med att FI har stor befogenhet och att det är svårt att veta var 

gränsen för denna går. I de fall det är möjligt att fastställa gränsen för myndighetens 

befogenhet är det med hänsyn till rättssäkerheten viktigt att vara vaksam på att denna gräns 

respekteras.  

 

4.1 Bedömningar när lagstiftningen är oklar 
FI har som vi kan se nedan befogenhet att göra svåra bedömningar när lagstiftningen är oklar. 

I ett beslut om ledningsprövning av den tidigare styrelseledamoten i HQ AB Pernilla Ström 

kan man se att FI har befogenhet att gå långt i sina tolkningar. I beslutet var fråga om 

huruvida ett moderbolags styrelse har ansvar för ett dotterbolags verksamhet och vilken vikt 

                                                
92 Se exempelvis FFFS 2013:2 om bolånetak, FI har delegation att meddela föreskrifter men utfärdar istället 
allmänna råd. Eventuellt med tanke på att processen för detta är betydligt enklare och de allmänna råden ändå får 
samma genomslagskraft som föreskrifter.  
93 SA remissyttrande maj 2013, s. 14.  



 

25 

detta ska ha i en ledningsprövning av någon som suttit i moderbolagets styrelse. HQ AB var 

ägare till HQ Bank som fått sitt tillstånd indraget. FI beaktade att det rörde sig om ett helägt 

dotterbolag och konstaterade att ett moderbolag inte kan sakna ansvar för ett dotterbolag. FI 

uppfattade kravet på ansvarskänsla och omdöme som ett krav på att en styrelseledamot i ett 

ägarbolag har en skyldighet att vid behov gripa in och styra verksamheten i rätt riktning. Det 

kunde därmed enligt FI konstateras att ett moderbolag har ett “kompletterande ansvar” för ett 

dotterbolag och ska se till att detta företag följer reglerna.94  

 

Beslutet överklagades till FörvR som gick på FI:s linje, Pernilla Ström överklagade sedan till 

KamR.95 Enligt KamR stod det inte klart att en styrelseledamot i ett moderbolag har ett ansvar 

för dotterbolagets verksamhet. Det enda som talade i den riktningen var, enligt KamR, vissa 

förarbeten där det uttalas att den som har ägarinflytande i en bank får förutsättas ikläda sig ett 

ansvar för att dessa skyldigheter iakttas.96 Enligt KamR gick det därmed inte att uttala sig om 

vad ansvaret omfattade och hur långt det sträckte sig. Man konstaterade även att det varken i 

författningar eller förarbeten återfinns ett begrepp som “kompletterande ansvar”. Det gick 

därmed inte att utifrån förarbetsuttalanden konstatera att moderbolaget har samma ansvar som 

styrelsen i dotterbolaget har.97  

 

KamR dom överklagades dock till HFD som gick på FI:s linje. Man konstaterade att ett 

moderbolags styrelse har ett ansvar för dotterbolaget. Ett av justitieråden var av skiljaktig 

mening och menade att ett holdingbolags styrelses ansvar för dotterbolaget i vart fall inte kan 

vara lika långtgående som dotterbolagets styrelses ansvar.98  

 

Ovan har diskuterats problemet med att allmänna råd i vissa fall tycks stipulera nya 

åligganden i förhållande till författningen.99 Risken är att inte bara att de allmänna råden utan 

även FI:s beslut ligger på gränsen till vad som kan anses vara att skapa ny rätt. I det här 

behandlade beslutet tycks FI påföra ett moderbolags styrelse ett ansvar för dotterbolagets 

verksamhet och det är oklart om detta går längre än vad som kan sägas följa av lag och 

förarbeten.  Efter HFD:s beslut har det nu fastslagits att ett sådant ansvar finns och att 
                                                
94 Öhman Fonder FI s. 3 f.  
95 FörvR dom den 13 juni 2011, Mål nr 6220-11 [cit Öhman fonder FörvR] och Öhman Fonder KamR.   
96 Öhman Fonder KamR, s 17. Regeringens proposition (1992/93:89), Ändrad lagstiftning för banker och andra 
kreditinstitut med anledning av EES-avtalet, m.m. [cit. prop. 1992/93:89] s. 196 f. och Regeringens proposition 
(2005/06:45) Finansiella konglomerat, [cit. prop. 2005/06:45].  
97 Öhman Fonder KamR, s. 16 f. 
98 Öhman fonder HFD.  
99 En problematik som även diskuterats utförligt i Warnling-Nerep 2009, s. 402. 
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inspektionen i detta fall sålunda gjorde rätt, i alla fall enligt HFD. Det måste dock konstateras 

att den lagliga bakgrund som FI har att tillämpa är såpass otydlig att de bedömningar som 

inspektionen måste göra blir komplexa.100 Inspektionen har visat att man i dessa fall inte drar 

sig för att göra bedömningar som kan uppfattas som kontroversiella.  

 

4.2 FI tolkar avtal 
FI:s ersättningsregler är som ovan nämnts regler för hur företagen ska utforma sitt 

ersättningssystem.101 Hur ersättningarna ska vara utformade följer annars av individuella 

avtal, eventuella kollektivavtal samt av regler om anställningsavtal och avtalstolkning. Dessa 

regler tillhör det civilrättsliga området eftersom de rör “enskildas personliga ställning och 

deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes” och ska sålunda meddelas genom lag 

enligt RF 8 kap. 2 § p. 1. Vid tillkomsten av ersättningsreglerna ifrågasatte en av 

remissinstanserna huruvida reglerna utgjorde ett brott mot denna bestämmelse. Man 

konstaterade att det var en gråzon men att reglerna skulle kunna tolkas så att de påverkar 

enskildas personliga ställning och inbördes ekonomiska förhållanden och att reglerna därmed 

hanterar frågor som ska regleras i lag.102 

 

Det finns en bestämmelse i ersättningsreglerna som innebär ett undantag från att tillämpa 

dessa på ett redan gällande och bindande avtal.103 Reglerna ska således inte innebära att ett 

civilrättsligt avtal får en annan innebörd eller till viss del inte ska gälla. Detta följer av ovan 

angivna krav på lag för reglering av civilrättsliga förhållanden. Ett beslut som dock belyser 

problematiken kring gränsen för var FI:s befogenhet går är beslutet mot Nordea.104 Problemet 

ligger i att FI måste gå in och tolka avtalsinnehåll för att kunna göra en bedömning av om 

ovan angivna undantag är tillämpligt. FI påstår i beslutet att en avtalstolkning inte är 

nödvändig eftersom avtalen i det specifika fallet inte reglerar de frågor som 

ersättningsreglerna berör.105 Att göra ett sådant konstaterande är dock en avtalstolkning, om 

än kanske av det enklare slaget. Det finns även en risk för att FI i ett fall när avtalet faktiskt 

                                                
100 Se resonemang kring det svaga författningsstödet för FI:s befogenhet i Warnling-Nerep 2009, s. 398.  
101 Se numera upphävda FFFS 2009:6 och FFFS 2009:7, samt gällande FFFS 2011:1 och FFFS 2011:2.  
102 Regelrådet, Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, 
värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning och förslag till ändring i 
102Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om 
102kapitaltäckning och riskhantering, 2010-12-22 [cit. Regelrådet yttrande 2012].  
103 FFFS 2009:6 och FFFS 2009:7 1 kap. 4 § och FFFS 2011:2 1 kap. Bestämmelsen har tagits bort i 2011:1.  
104 Nordea 2011. 
105 Nordea 2011 Is. 5 f.  
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reglerar de frågor som berörs av ersättningsreglerna blir tvungen att göra mer ingående 

tolkningar av avtalen. I detta fall är alltså frågan om FI:s reglering och regeltillämpning berör 

det civilrättsliga området.106   

 

4.3 Slutsats 
FI har stora möjligheter att såväl genom regelgivning som genom tillämpning skapa ny rätt. 

Det finns därmed en risk för att FI har större befogenhet än vad som kan anses rättssäkert 

eftersom förarbeten och oklar lagstiftning snabbt blir överspelade av FI:s praxis.107 Det kan 

konstateras att FI på det sätt man tolkar lagen går långt i förhållande till kravet på legalitet och 

rättssäkerhet. Ju mer FI får utrymme att reglera eller tolka desto högre krav måste ställas på 

att processen är rättssäker. När det gäller tolkning av avtal så kan det konstateras att detta i 

vart fall ligger på gränsen till vad FI har befogenhet att göra. Problemet grundar sig även i att 

man utfärdat föreskrifter som kräver en tolkning av avtal. Det är med legalitetsprincipen i 

åtanke ytterst tveksamt att inspektionen tillåts upprätta allmänna råd som ligger mycket nära 

gränsen till ett område som uppställer lagkrav för reglering. Att man sedan tillämpar dem på 

så vis att gränsen överskrids är än värre.  

 

5 Bristande utredning och motivering 
Som ovan beskrivits är officialprincipen, som innebär ett krav på fullgod utredning, en del av 

kravet på rättssäkerhet. Det torde av en god utredning följa en möjlighet till god motivering 

och FI har även som förvaltningsmyndighet en skyldighet att motivera sina beslut enligt FL 

20 §. Det kan i vissa fall ifrågasättas huruvida tillräcklig utredning och motivering föreligger. 

Nedan redogör vi för ett antal fall som visar på att det finns en risk för att FI ibland brister vad 

gäller utredning och motivering.   

 

 

                                                
106 Det är värt att påpeka att mer och mer regleras inom näringsrätten de senaste åren. I den senaste utredningen 
av kapitaltäckningsreglerna konstaterar man att kravet på styrelsen ska regleras genom myndighetsföreskrifter 
och att endast krav på kunskap och erfarenhet ska framgå av lag. Begränsningen av maximalt antal uppdrag som 
en styrelseledamot kan ha samtidigt kommer därmed att bestämmas av den myndighet som regeringen 
bestämmer, SOU 2013:65 s. 266 f. Frågan är om inte detta bör regleras associationsrättsligt. 
107 SA remissyttrande maj 2013, s. 14.  
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5.1 Omvänd bevisbörda  
Som angetts ovan så använder sig FI av principen följ förklara vid tillämpningen av allmänna 

råd.108 I beslut mot Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv109 diskuterade FI företagets 

bristande uppfyllnad av kraven i FFFS 2005:1 och möjligheten till alternativa lösningar. FI 

konstaterade på s. 8 att:  

 

“SEB Trygg Liv har inte gjort gällande att bolaget haft för avsikt att organisera sin 

riskkontroll på ett sätt som avviker från de rekommendationer som angetts i de allmänna 

råden i FFFS 2005:1.” 

 

samt att: 

 

“SEB Trygg Liv har inte närmare förklarat hur en decentraliserad och händelsestyrd 

hantering av de operativa riskerna kan uppnå målet med en fullgod intern kontroll av 

samtliga risker.“  

 

FI anser sålunda att ett företag som bryter mot de allmänna råden bör kunna visa på hur man 

har utfört detta. Man anser alltså att det inte är FI:s uppgift att utreda huruvida företaget 

uppfyllt lagstiftningen på något annat sätt än genom de allmänna råden. Att uppställa ett 

sådant krav kan liknas vid en omvänd bevisbörda. FI använder sig på samma sätt av en 

omvänd bevisbörda i ett beslut om ledningsprövning.110 FI gjorde gällande att den enskildes 

lämplighet ska vara klarlagd och att denne alternativt fondbolaget har bevisbördan. KamR 

konstaterar att myndigheten kan kräva att den enskilde medverkar i utredningen. Genom att 

den enskilde besvarat ett frågeformulär (FFFS 2008:11) som ligger till grund för 

ledningsprövningen har hen dock fullgjort sitt ansvar och bevisbördan går över på FI.111 HFD 

nämner inte bevisbördan men menar att FI fullföljt den bevisbörda man har och att 

fondbolaget inte kommit in med något ytterligare underlag eller annars visat på den enskildes 

lämplighet. Av HFD:s dom följer alltså en lågt satt bevisbörda för myndigheten i dessa fall.  

 

                                                
108 Se avsnitt 3.1.   
109 Beslut den 30 maj 2008, varning och straffavgift, Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, FI Dnr 08-
2701, [SEB Nya].   
110 Öhman Fonder FI.  
111 Öhman Fonder KamR, s. 17-18.  
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Det kan ifrågasättas huruvida denna omvända bevisbörda och bristande vilja till utredning 

från myndighetens sida är förenlig med officialprincipen. Det är trots allt myndigheten som, 

särskilt vid ingripanden mot enskilda, bör ha ansvaret för att fullkomlig utredning 

föreligger.112 Att bevisbördan borde vara högre för myndigheten var även något som 

justitierådet Thomas Bull tog upp i sin skiljaktig mening i HFD- domen.113  

 

5.2 Motivering vid tillämpning av allmänna råd 
När FI tillämpar allmänna råd så ges dessa som vi sett ovan i avsnitt 3.2 stor betydelse. I 

besluten ges i dessa fall sällan någon motivering till varför ett brott mot ett allmänt råd utgör 

ett brott mot lagen. I exempelvis motiveringen till beslutet mot Nordea Bank AB kom man till 

följande slutsats på s. 7: 

 

“Finansinspektionen konstaterar att som en följd av att banken inte har skjutit upp delar av 

den rörliga ersättningen till risktagare har banken inte heller möjliggjort för en tillämpning 

av det allmänna rådet om bortfall av rörlig ersättning. Sammantaget innebär det att Nordea 

inte uppfyllt kraven i 6 kap. 2 § LBF om effektiv riskhantering.” 

 

Man motiverar inte varför företaget inte har uppfyllt lagens bestämmelser utan nöjer sig med 

att förklara att man brutit mot ett allmänt råd och anser att detta “sammantaget” innebär ett 

brott mot lagen. Detta är endast ett av många exempel på bristande motivering vid tillämpning 

av allmänna råd, liknande brister återfinns i Aktie Ansvar s. 7, East Capital I s. 6, East Capital 

II s. 7 samt Garantum s. 7.114 Såsom vi nämnt ovan så innebär bristande motivering från 

myndighetens sida i dessa fall att det är svårt för företagen att utforma sin verksamhet på ett 

sätt som på något vis skiljer sig från ett allmänt råd. För att möjligheten till att avvika från ett 

allmänt råd inte endast ska vara illusorisk och för att det ska finnas någon som helst skillnad 

mellan allmänna råd och föreskrifter bör det krävas att myndigheten tydligare motiverar 

varför företagets lösning inte uppfyller lagen.    

 

 
                                                
112 Warnling-Nerep 2009, s. 410.  
113 Öhman fonder HFD, s.11 f.  
114 Beslut den 28 maj 2011, anmärkning, East Capital Asset Management, FI Dnr 11-4619, [cit. East Capital I], 
den 28 maj 2011, anmärkning, East Capital AB, FI Dnr 11-4544, [cit. East Capital II], beslut den 28 maj 2011, 
anmärkning, Garantum Fondkommission, FI Dnr 11-4542, [cit. Garantum]. 
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5.3 Motivering vid ingrepp mot enskilda 
När ett beslut får konsekvenser för en enskild person torde kravet på utredning och motivering 

vara ställt än högre.115 En del beslut från FI får stora konsekvenser för en enskild individ. 

 

Även om det inte rör sig om ett direkt ingripande mot enskild så kan beslut om sanktioner mot 

företag i kombination med framtida ledningsprövningar få sådana konsekvenser för en enskild 

att det bör krävas ordentliga motiveringar antingen i återkallelsebeslutet eller i 

ledningsprövningen.116  Enligt Lagen om investeringsfonder (LIF)117 2 kap. 1 § 4 p. ska en 

styrelseledamot ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett fondbolag 

och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift. FI ansåg i ledningsprövningen av Öhman 

Fonder att Pernilla Ström hade tillräcklig insikt och erfarenhet men att hon inte uppfyllde 

kravet på lämplighet endast med motiveringen att hon tidigare suttit i HQ AB:s styrelse. I 

återkallelsebeslutet nämns inte HQ AB:s eller Pernilla Ströms ansvar eller lämplighet. 

Beslutet angående ledningsprövning överklagades till FörvR som gick på samma linje som FI 

men överklagades sedan även till KamR som menade att det inte är förenligt med kravet på 

rättssäkerhet att FI inte motiverar varför Pernilla Ströms är olämplig utan endast hänvisar till 

ett tidigare beslut.118 Detta tidigare beslut har inte prövats i domstol vilket beror på bristande 

talerätt och inte på någonting som hör till saken i sig. HFD:s dom angående HQ ABs talerätt 

fastslogs den 29 maj 2012.119 KamR dom mot Öhman Fonder fastslogs den 13 april 2012. 

Detta betyder att det fanns hänvisningar i både FI:s beslut och FörvR dom till ett beslut som 

faktiskt senare kunde ha kommit att ändras. KamR ansåg vidare att det för att man ska anse att 

någon inte är lämplig för ett visst uppdrag så måste det redogöras mer exakt för på vilket sätt 

som denne brustit och varför detta innebär att personen är olämplig. Beslutet överklagades 

dock sedan till HFD som ansåg att en hänvisning till ett tidigare återkallelsebeslut var 

tillräcklig motivering för att förklara någon som olämplig.120 Intressant är att såväl FI i sitt 

dokument som KamR i sin dom anser att ägar- och ledningsprövning ska innefatta 

kontrollerade och dokumenterbara fakta.121  Det är oklart huruvida HFD anser att sådana fakta 

                                                
115 Lundin 2006, s. 178 och FPL 8 § analogt.  
116 Se Öhman Fonder HFD. 
117 Numera LVF.   
118 Öhman Fonder KamR.  
119 HFD 2012 ref. 24 Dock konstaterade HFD att en ägare till ett bankaktiebolag inte har talerätt mot FI:s beslut 
att återkalla bolagets tillstånd att bedriva bankrörelse. 
120 Öhman fonder HFD, s 10. 
121 Öhman Fonder KamR, s. 15-16. samt Finansinspektionen, Start / Tillsyn / Skrivelser / Om FI:s ägar- och 
ledningsprövning, [http://www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Om-FIs-agar--och-ledningsprovning/] lydelse: 2013-11-
09.  
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inte behövs eller om man menar att FI genom hänvisningen till beslutet mot HQ Bank uppfyllt 

detta krav. Det är märkligt att FI och HFD tar för givet att ett styrelseuppdrag för en bank är 

detsamma som ett uppdrag som en styrelseledamot i ett fondbolag och utan närmare 

motivering anser att olämplighet för det ena innebär olämplighet för det andra. Det måste 

även kunna konstateras att det är svårt att veta hur någon kommer att handla i framtiden 

varför utgångspunkten måste vara att man är lämplig och att det vid ett nekande av ett 

styrelseuppdrag finns positivt stöd för motsatsen.122 

 

I beslutet mot Carnegie 2007 gjordes en anmärkning mot VD och styrelse i samband med ett 

sanktionsbeslut. Ibland kan FI även anmärka mot en styrelse eller VD vid ett ingripande mot 

ett företag, en sådan anmärkning innebär att styrelsen måste avgå inom tre månader för att 

företagets tillstånd inte ska dras in. Inte heller i det beslutet var motiveringen speciellt utförlig 

utan FI konstaterar endast att banken uppvisat bristande insikt om de svagheter som förelegat 

och att dessa brister måste läggas VD till last. Angående styrelsen påpekar FI endast att 

styrelseledamöterna suttit i styrelsen under tiden som bristerna pågick och att stark kritik kan 

riktas mot styrelsen med anledning av vad som framkommit i ärendet.123 Denna anmärkning 

är en del av ett ingripande mot banken till skillnad från beslutet om Pernilla Ströms 

olämplighet som är en fristående ledningsprövning. När anmärkningen sker i samband med ett 

ingripande mot ett företag så borde det vara än mer tydligt vilka brister som FI riktat emot 

styrelse och VD. Nedan i avsnitt 6 undersöker vi andra fall där FI förklarar en styrelse 

olämplig och inte heller i de fallen går FI in på vad denna specifikt gjort som föranleder denna 

bedömning utan man hänvisar till bristerna i verksamheten och ledningens ansvar för denna. 

 

Ett direktiv från EU har även gett FI möjligheten att utdöma administrativa sanktionsavgifter 

mot fysiska personer vilket utgör ett direkt ingrepp mot enskild.124 I utredningen poängterar 

man att ett avgörande om huruvida en person är ansvarig kräver mycket arbete varför detta 

inte kommer att göras i varje enskilt fall.125 Med tanke på de krav på rättssäkerhet som finns 

vid ingrepp mot enskilda och det faktum att sanktionsavgifter mot fysiska personer kan 

                                                
122 Regeringens proposition (1995/96:173), Förstärkt tillsyn över finansiella företag, [cit. Prop. 1995/96:173] s. 
68.  
123 Carnegie 2007, s. 44. 
124 SOU 2013:65 s. 353.  
125 SOU 2013:65 s. 356 f. Utredaren menar också att de vill hålla det öppet för både företagen och styrelsen att 
kunna bli ansvariga då det ska få en form av avskräckande effekt för styrelsen att man inte kan gömma sig 
bakom företaget. Man uttrycker det som att det i sin tur ökar handlingsutrymmet för FI vid val av sanktion.  
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jämföras med brottspåföljder är det viktigt att det är tydligt och förutsebart när sådana 

ingripanden kan komma ifråga.126   

 

5.4 Slutsats 
Besluten som behandlar omvänd bevisbörda tyder på att det finns en risk för att FI försöker 

frånskjuta sig utredningsansvaret. Risken med att FI inte tar ansvar för utredningen är att 

denna inte blir ordentligt genomförd och att alla relevanta sakomständigheter inte 

framkommer. Ett företag och kanske framförallt en enskild individ har kanske inte möjlighet 

att företa en fullständig utredning eller väljer kanske av taktiska skäl att inte göra detta. Av 

detta följer en ökad risk för felaktiga beslut.  

 

Ovan redovisade fall angående motivering visar också att FI ibland brister i motiveringen i 

sina beslut. I fallet med Öhman Fonder menar dock HFD att FI inte brustit i sin motivering. 

Enligt vår mening får dock denna bedömning anses tveksam med hänsyn till de effekter som 

beslutet får för en enskild person. Det är viktigt att FI motiverar sina beslut väl och tydligt 

anger den lagliga och faktuella grunden för sitt beslut. Detta krävs för att det ska gå att följa 

FI:s resonemang och konstatera att det finns en fast grund. Vidare är det av yttersta vikt att en 

individ eller ett företag förstår vilka anklagelser som har riktats mot en så att man kan bemöta 

dessa vid ett eventuellt överklagande.127  

 

6 Inkonsekvens i besluten 
För att sanktioneringen ska vara rättssäker och förtroendet för FI ska upprätthållas måste FI 

vara konsekvent i sitt beslutsfattande, särskilt då deras sanktioner har stor påverkan för 

individuella aktörer, konsumenter, aktieägare och för marknaden som helhet. FI:s 

sanktionering är dock fakultativ vilket innebär att man inte måste påföra en sanktion, 

alternativt att man kan påföra en annan sanktion, om man anser att det är påkallat. Det kan 

konstateras att det vid denna typ av bedömningar krävs ett visst inslag av bedömning utifrån 

individuella förhållanden och förhållanden i det enskilda fallet.128   

 

                                                
126 SFF remissyttrande november 2013 s. 2 f.  
127 Att notera är att det var en skiljaktig mening i HFD- domen, s. 11.  
128 SFF Remissyttrande november 2013 s. 15.  
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6.1 Vem är adressat?  
FI:s uppgift är att kontrollera företagen och ställa krav på hur företagens verksamhet ska vara 

utformad vilket gör företagen till adressat i tillsynen.129 Enligt lagtexten är dock styrelsen 

ytterst ansvarig för att kraven uppfylls vilket gör att även styrelsen kan drabbas av 

konsekvenser.130 Att FI har ett löpande ansvar för att kontrollera en styrelses lämplighet och 

möjlighet att avsätta den om så krävs framgår inte direkt av lagen men kan utläsas av FI:s rätt 

till ingripande.131 Om styrelsen därmed betraktas som olämplig kan detta i sin tur utgöra 

grund för att tillståndet återkallas.132 Både enskilda juridiska och fysiska personer kan således 

avkrävas regelefterlevnad.133  

 

6.2 Styrelsen bedöms ibland  
Ett område där man kan ifrågasätta konsekvensen i FI:s beslutsfattande är vid sanktionsbeslut 

när det gäller kraven i LBF. Det finns ingen tydlighet i vem som är adressat och var gränsen 

för styrelsens krav på intern styrning och kontroll går och när det sålunda finns anledning att i 

beslutet göra en bedömning av styrelsens ansvar. Bedömningarna blir därför komplicerade. 

Risken är att det saknas förutsebarhet, vilket är av stor vikt när det blir fråga om ingrepp mot 

enskilda.   

 

I nedan undersökta fall har samtliga banker brutit mot bestämmelsen i LBF 6 kap. 2 § om 

riskkontroll.134 Det blir dock fråga om olika sanktioner och det kan inte anses stå klart när FI 

går in på en bedömning av styrelsens ansvar. Styrelsen är ansvarig för bestämmelsen i LBF 6 

kap. 2 § enligt LBF 6 kap 4b §. Det finns även ett lämplighetsrekvisit för styrelsen i LBF 3 

kap 2 § 4 p. och en möjlighet att avsätta styrelsen enligt 15 kap. 2 § 2 st. samma lag.  I ett 

flertal fall så diskuteras inte styrelsens lagstadgade ansvar, lämplighetsrekvisitet, eller 

möjligheten att avsätta styrelsen. I samtliga fall har det ändå varit fråga om allvarliga 

                                                
129 Finansinspektionen, Start / Tillsyn / Så arbetar FI med tillsyn, [http://fi.se/Tillsyn/Sa-arbetar-FI-med-tillsyn/] 
lydelse: 2013-11-04.  
130 Se exempelvis LBF 6 kap. 4b § och 15 kap. 2 § 2 st. 
131 LBF 13 kap. 2 § och 15 kap. 2 § 2 st. samt prop. 2002/03:139 s. 367. 
132 LBF 3 kap. 2 § 4 p. och 15 kap 1 §.  
133 SOU 2013:6 s. 229.  
134 LBF 6 kap. 2 § “Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de 
risker som dess rörelse är förknippad med. Institutet skall härvid se till att det har en tillfredsställande intern 
kontroll…”.  
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sanktioner. I beslut mot Nordea135 blev sanktionen en straffavgift på 30 miljoner, 

Länsförsäkringar136 fick en sanktionsavgift på 10 miljoner och Forex137 på 50 miljoner. Beslut 

mot Custodia138, Key Equipment,139 Carnegie 2008 och HQ AB140 resulterade i återkallande 

av tillstånd.  

 

I några av fallen, exempelvis i beslut mot Custodia, Key Equipment och Forex, nämns att 

styrelsen har ett ansvar för riskkontrollen i företaget men det görs ingen bedömning av hur 

styrelsen faktiskt agerat och vilka konsekvenser detta har utan det konstateras endast att den 

interna styrningen och kontrollen inte är uppfylld. FI kommenterar ibland endast i mycket 

begränsad omfattning styrelsens agerande. I beslutet mot Länsförsäkringar konstaterar FI på s. 

11 att en ny VD har tillsatts som: “... synes ha vilja och förmåga att skapa en organisation där 

intern styrning och kontroll prioriteras.”  Det är intressant att FI i fall som dessa, som måste 

sägas röra sig om förhållandevis allvarliga brister i verksamheten, inte närmare går in på 

frågan om styrelsens lämplighet då FI har ett fortlöpande ansvar för att styrelseledamöterna är 

lämpliga för sitt uppdrag.141 

 

I vissa fall går FI dock vidare i sin bedömning av styrelsen när ett företag har brutit mot LBF 

6 kap. 2 § och anmärker på VD och styrelsens olämplighet. Exempelvis i ett tidigare beslut 

mot Carnegie 2007142, där det liksom i beslutet mot Forex döms ut en sanktionsavgift på 50 

miljoner. FI uttrycker på s. 44 att:  

 

“Ansvaret för dessa brister vilar på styrelsen och verkställande direktören. FI bedömer 

därför att det finns anledning att överväga ingripande mot bankens ledning”.  

 

Man anmärker sedan mot såväl VD som resten av styrelseledamöterna. Man anser att 

bristerna till väsentlig del måste ligga VD till last och konstaterar att flera av 

                                                
135 Beslut den 15 april 2013, anmärkning och straffavgift, Nordea Bank AB, FI Dnr 12-7237, [cit. Nordea 2013].  
136 Beslut den 15 februari 2012, anmärkning och straffavgift, Länsförsäkringar Bank AB, FI Dnr 11-1021, [cit. 
Länsförsäkringar].  
137 Beslut den 29 september 2008, varning och straffavgift, Forex Bank Aktiebolag, FI Dnr 08-6105 [cit Forex 
2008].  
138 Custodia, se ovan, avsnitt 3.2.   
139 Beslut den 15 april 2013, återkallelse av tillstånd, Key Equipment Finance Nordic AB, FI Dnr 12-6004 [cit. 
Key Equipment].  
140 Beslut den 27 augusti 2010, återkallelse av tillstånd, HQ Bank AB, FI Dnr 10-7854. [cit. HQ Bank] 
141 Prop. 2002/03:139 s. 367-368. 
142 Carnegie 2007.  
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styrelseledamöterna suttit i styrelsen under tiden som bristerna pågått samt att denna är ytterst 

ansvarig för företagets organisation.143  

 

I beslutet mot HQ Bank AB blev sanktionen, likt besluten mot Key Equipment och Custodia, 

återkallelse av tillstånd. FI tar dock även upp ansvarsfrågan, som i beslutet mot Carnegie 

2007, genom att uttrycka det på s. 17 som att:  

 

“... det mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen finns anledning att ta upp 

frågan om hur styrelsen och den verkställande direktören fullgjort sina uppgifter att styra och 

kontrollera verksamheten.”   

 

FI konstaterar att styrelsen i HQ Bank AB inte uppfyller de krav på insikt, erfarenhet och 

lämplighet som krävs enligt LBF 3 kap. 2 § 4. En faktor som påverkar FI:s beslut är att 

styrelsen brustit i sitt ansvar att säkerställa att bankens riskavdelning haft den bemanning, 

kompetens och det oberoende som krävts för att hantera och kontrollera verksamhetens risker. 

FI konstaterar att styrelsen är olämplig.144  

 

Om man suttit i en styrelse som är moderbolag till ett företag som fått tillståndet indraget så 

kan det få stora konsekvenser för framtida möjligheter att anses lämplig för styrelseuppdrag. 

Detta har jämförts med ett näringsförbud.145 Oklart är om det då gör någon skillnad om man 

suttit i styrelsen för HQ Bank där styrelsens lämplighet diskuterades, eller för Custodia där så 

inte skedde.146 Vidare står det inte klart om styrelsen som förklarades olämplig i Carnegie 

2007 direkt kommer nekas nya styrelseuppdrag och i så fall under hur lång tid.147  Ett beslut 

om återkallelse torde i och med HFD:s dom mot Öhman Fonder alltid ge konsekvensen att 

både företagets styrelse och ett eventuellt moderbolags styrelse betraktas som olämpliga.   

 

 
                                                
143 Carnegie 2007, s. 44-45.  
144 HQ Bank, s. 17 f. 
145 Se Warnling-Nerep 2011 A s. 514 och 529. 
146 FI är tydliga i beslutet mot SEB Gamla när de förklarar att olämpligheten för VD inte avser kommande 
uppdrag för finansiella företag. Beslut den 30 Maj 2008, Varning, straffavgift och anmärkning på vd, Gamla 
Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, FI Dnr 08-2700 [cit. SEB Gamla] s. 16-17.  
147 Ansvaret skulle kunna påverkas om man blivit befriad från ansvar på bolagsstämma. Detta lade åtminstone 
FörvR till grund för sin bedömning av Pernilla Ström. Se Öhman fonder FörvR, s. 13. Domen överklagades dock 
till KamR. KamR ansåg inte Pernilla Ström olämplig dock med grunden att beslutet inte var tillräckligt 
motiverat.   
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6.3 Slutsats 
Det går utifrån de ovan diskuterade fallen att se att det råder stor oklarhet i när FI behandlar 

en styrelses lämplighet vilket gör att det finns en risk för att FI:s bedömningar inte är 

förutsebara för företagen och styrelsen. Som styrelseledamot så kan man inte veta vilka 

konsekvenser som följer av bristande uppfyllande av LBF 6 kap. 2 § eller vilka krav som 

överhuvudtaget ställs på lämplighet. Alla fallen ovan rör samma bestämmelse och det rör sig 

om mer eller mindre liknande brister i verksamheten. Det finns inget som tyder på att en 

lämplighetsbedömning av styrelsen görs vid ett visst val av sanktion. Intressant är exempelvis 

att det både i beslutet mot Carnegie 2007 och mot Forex 2008 påförs en sanktionsavgift om 

50 miljoner kr, men att man bara i beslutet mot Carnegie 2007 anser ledningen vara olämplig. 

Såväl i besluten mot Custodia, Key Equipment, Carnegie 2008 och HQ Bank så återkallas 

tillstånden, men det är bara i HQ Bank som ledningen förklaras olämplig.  

 

För att upprätthålla krav på förutsebarhet kan det möjligen krävas att en 

lämplighetsbedömning av styrelsen alltid borde göras när det blir fråga om bristande 

upprätthållande av regler som styrelsen är ytterst ansvarig för. Framförallt då endast ett beslut 

om återkallelse av tillstånd kan leda till att en styrelsemedlem inte är lämplig att sitta i en 

styrelse i framtiden. Oklarheten i när en bedömning av styrelsen görs förvärras av det faktum 

att ett beslut om ingripande mot ett företag eller en styrelse får stora konsekvenser för en 

enskild styrelseledamot. FI:s beslut innehåller endast en redogörelse för sanktionen som 

slutligen blir utdömd varför upprätthållandet av proportionalitetsprincipen kan ifrågasättas.148 

Huruvida en proportionalitetsbedömning sker framgår inte av besluten. Det kan även 

diskuteras om FI uppfyller objektivitetsprincipen när besluten och sanktionerna skiljer sig så 

pass mycket åt och valet att ingripa mot styrelsen möjligen sker godtyckligt.149 Det kan 

diskuteras om de konsekvenser som ett beslut får för en individ innebär att någon form av 

subjektiv bedömning av dennes handlande bör göras. Subjektiva bedömningar kan göra det 

klarare när en styrelseledamot eller VD ansvarar för en brist och när denne inte gör det. Det 

kan i vart fall konstateras att bedömningarna av bestämmelsen i LBF 6 kap. 2 § är komplexa 

och skönsmässiga vilket kan vara orsaken till den inkonsekvens som vi visat på.150  

 

                                                
148 Se SA remissyttrande september 2013 s. 1 f. om att proportionalitetsprincipen bör införas i föreskrifterna.  
149 Se avsnitt 2.2 om Rättssäkerhet.  
150 Se liknande resonemang om subjektiva bedömningar vid införandet av sanktionsavgifter mot fysiska 
personer, SFF Remissyttrande november 2013 s. 3 och SN remissyttrande november 2013, s. 5. 
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7 Finansinspektionens tolkningar blir inte utmanade 
Det är viktigt att FI:s beslut överklagas och att de då blir föremål för en verklig prövning. På 

så vis prövas FI:s tolkningar och ställningstaganden. Det finns flera faktorer som bidrar till att 

så inte blir fallet.  

 

7.1 Relationen och publicitet försvårar överklagandet 
FI har förhållandevis stora befogenheter och kontrollerar självständigt samtliga delar av 

tillsynen och den närmare regleringen på det finansiella området. De finansiella aktörerna är 

beroende av att FI utfärdar tillstånd samt är i inspektionens nåd på så vis att denna har 

befogenhet att genom återkallelse av tillstånd stänga ner verksamheten. Mats Odell, 

dåvarande Kommun- och finansmarknadsminister, gjorde ett intressant uttalande i sviterna 

efter statens övertagande av Carnegie Investment Bank AB (Carnegie): “Carnegie föll inte i 

brist på kapital utan i brist på förtroende hos den övervakande myndigheten”. Självfallet är det 

bristande regelefterlevnad och inte något så diffust som myndighetens förtroende som ska 

vara avgörande vid denna typ av beslut. Oavsett hur det förhöll sig med bakgrunden till FI:s 

agerande mot Carnegie så pekar Odell på något väldigt intressant, att ha FI:s förtroende kan 

för företagen vara ett skydd mot ingripanden, eller i vart fall framstå som ett sådant. Detta 

måste ses mot bakgrund av att FI kan avstå från att ingripa om den anser att detta är rimligt i 

det enskilda fallet. 

 

Det finns idag diskussioner kring huruvida FI:s beslut inte överklagas på grund av att 

upprätthålla en god relation med FI.151 Man kan möjligen anta att man som advokat i ett 

initierat ärende hos FI hellre förhåller sig passiv till en början eftersom det kan löna sig då att 

man är medveten om att en konflikt med FI inte bara är en konflikt tillsynsorganet utan även 

med domarorganet. En anknytande problematik är att man vill undvika dålig publicitet och 

därför väljer att inte överklaga. Vad som också kan vägas in är att det ibland inte torde löna 

sig att överklaga eftersom beslutet många gånger gäller direkt och den negativa ekonomiska 

effekten för ett företag då blir större än värdet av en överprövning.152  

 

                                                
151 Warnling-Nerep 2011 A, s. 430.  
152 Att så kan fallet har framkommit av en intervju med en advokat verksam med regulatoriska frågor.  
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7.2 Talerätten tolkas snävt 
En av faktorerna till att besluten inte blir överprövade är den snäva tolkning som ibland görs 

av talerätten. Det regleras i FL 22 § att: “Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, 

om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.”  

 

En rätt att överklaga till FörvR är något som kan presumeras trots ett uttryckligt 

överklagandeförbud. Denna rätt har inte alltid upprätthållits i Sverige men bland annat kritik 

från EU har gjort att man idag har denna möjlighet.153 Trots denna rätt finns situationer då 

FI:s beslut ändå inte blir överprövade på grund av bristande talerätt. En sådan situation är 

exempelvis att en bank får ett återkallat tillstånd, styrelsen eller ägarna byts ut och det blir 

fråga om ett nytt tillstånd. Beslutet om återkallelse av tillstånd blir inte överprövat eftersom 

den gamla styrelsen eller de gamla ägarna inte längre har talerätt och den nya styrelsen eller 

de nya ägarna inte har något intresse av att få beslutet överprövat.154 FI:s tolkning blir därmed 

inte utmanad.155 Vi har sett att ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett företag får stora 

konsekvenser för företagets styrelse. Behovet av att kunna få beslutet överprövat blir därmed 

än viktigare och tolkningen av FL 22 § bör inte vara alltför snäv.156  

 

7.3 Liten möjlighet till ändring vid överklagan  
Även om ett beslut är överklagbart och en person eller ett företag tillerkänns talerätt så finns 

det en tendens att besluten faller till FI:s fördel i FörvR. Under de senaste fem åren har FI 

varit part i 146 mål i FörvR där domstolen har meddelat dom. Av dessa 146 mål har 124 mål 

fallit till FI:s fördel. I en övervägande del av fallen där den andra parten fått rätt är det fråga 

om justeringar av sanktionsavgifter och inte ett helt nytt beslut till fördel för den andra 

parten.157  

 

                                                
153 Warnling-Nerep 2011 A, s. 532.  
154 HFD 2012 ref. 24.  
155 Se vidare resonemang kring detta i Wiveca Warnling- Nerep, En europeriserad talerätt i 
förvaltningsprocesssen, Juridisk publikation, 1/2011, s. 119-127. [cit. Warnling-Nerep 2011 B] s. 122.  Pernilla 
Ström hade inte möjlighet att överklaga beslutet mot HQ Bank då det rörde ett företag som endast var 
dotterbolag till det bolag där hon var styrelseledamot. Trots detta fick beslutet stora konsekvenser för henne 
personligen. 
156 Se avsnitt 5.  
157 Se bilaga 2.  
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7.4 Europakonventionen uppfylls inte  
Risken att bestämmelsen om talerätt i FL 22 § tolkas för snävt kan även innebära problem i 

förhållande till EKMR. Det har på senare år diskuterats huruvida FI:s utfärdande av 

sanktioner riskerar att strida mot Europakonventionens regler om en rättvis rättegång.158 

Denna rätt formuleras i art. 6 EKMR:159 

 

“Envar ska, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse 

mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och 

inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag…” 

 

Att en sanktionsavgift rör någons civila rättigheter och skyldigheter torde vara givet.  Det kan 

vidare konstateras att den administrativa prövning som sker på FI inte utgör en 

domstolsprövning i EKMR:s  bemärkelse.160 Det finns i konventionen ett flertal krav på 

handläggningen som inte uppfylls processen på en förvaltningsmyndighet. Art. 6 innefattar 

dock inget krav på att en rättvis rättegång ska föreligga redan i första instans, det är tillräckligt 

att det är möjligt att få en prövning i enlighet med art. 6 efter ett överklagande.161 Om det inte 

finns en reell möjlighet att få till en verklig prövning av ett beslut så är risken stor för att de 

regler som uppställs i EKMR inte uppfylls.    

 

7.5 Slutsats 
På många sätt är det positivt att företagen har incitament att samarbeta med FI och bidra till en 

fungerande marknad med stabilitet och säkerhet för kunderna. Vilket självklart också är ett av 

syftena med att ha sanktionering. En alltför stor respekt för FI från marknadens sida kan dock 

ha negativa konsekvenser. Det finns en risk för att företagen undviker att överklaga beslut och 

för att de inte utmanar de tolkningar som FI gör. Detta beror troligtvis inte på att FI:s beslut 

                                                
158 Warnling-Nerep 2009, s. 414 ff., Finansbolagens förening, framställning daterad den 14 november 2012  [cit. 
Finansbolagens förening framställning 2012]. 
159 Det ska tilläggas att EKMR och tillämpas i förhållande till såväl juridiska som fysiska personer Warnling-
Nerep 2010, s. 143. 
160 Se exempelvis SOU 2013:65 s. 410 f. 
161 Warnling-Nerep 2009, s. 415 samt Europadomstolens dom den 23 Juni 1981 i målet Le Compte, Van Leuven 
och De Meyre mot Belgien, Application no. 6878/75 och Europadomstolens dom den 10 februari 1983 i målet 
Albert och Le Compte mot Belgien, Application no. 7299/75. Detta faktum anfördes även av 
kapitaltäckningsutredningen till stöd för att Sverige genom möjligheten att överklaga FI:s beslut uppfyller kraven 
på en rättvis rättegång och att någon förändring av sanktionssystemet därför inte var nödvändig på denna grund, 
se SOU 2013:65, s. 411.  
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alltid är korrekta utan faktorer som ej önskvärd publicitet, framtida relation med FI m.m. torde 

snarare vara av avgörande betydelse.  

 

Även det faktum att talerätten ibland tolkas snävt innebär en risk för felaktiga beslut och att 

FI:s tolkningar inte utmanas. Även om man har ett stort intresse av och en vilja att överklaga 

så är det inte alltid möjligt. Sammantaget är detta problematiskt då det torde vara nyttigt för 

utvecklingen av en fungerande marknad att inspektionen utmanas av företagen och att dessas 

perspektiv uppmärksammas. Dessutom är risken att klart felaktiga beslut står fast. Denna 

problematik förvärras ytterligare i fall då någon har intresse och vilja att överklaga, samt en 

möjlighet att göra detta, så är det svårt att få till en ändring i FörvR. Oddsen är där inte på 

företagens sida och man kan fråga sig om FörvR har kompetens att förändra ett beslut.  Då det 

är svårt, omöjligt eller otaktiskt att överklaga ett beslut från FI och dessutom ytterst tveksamt 

om man kan få till en ändring så finns det stor risk för att EKMR:s krav på en rättvis rättegång 

inte uppfylls.  

 

8 Finansinspektionen utsätts för politisk påverkan 
Finansinspektionen ska som ovan nämnts iaktta objektivitetsprincipen och bedöma varje 

ärende utifrån författning och fakta. I vissa falla kan det dock ifrågasättas om inte yttre 

faktorer spelar in i FI:s verksamhet.  

 

8.1 FI påverkas av det politiska klimatet 
Regeringen har genom regleringsbreven en stor påverkan på FI:s policy och på var 

inspektionen väljer att fokusera sin tillsyn. Detta är en sund modell för ett demokratiskt 

samhälle.162 Regeringens inflytande över FI:s agerande får dock inte innebära att inspektionen 

åsidosätter grundläggande principer såsom official- och legalitetsprincipen i sin iver att utföra 

de uppdrag man fått från regeringen. Ett skeende som är intressant ur denna synvinkel är FI:s 

undersökning av företagens efterlevnad av ersättningsreglerna 2011. Inspektionen fick i 

uppgift av regeringen i regleringsbrevet 2010 att redovisa hur man tillförsäkrat att företag 

följer reglerna.163 Detta var en period då det fanns ett visst fokus på bonusar och ersättningar i 

                                                
162 SA remissyttrande maj 2013, s. 15. 
163 Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende FI [cit. Regleringsbrev 2010].  
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den samhälleliga debatten.164 FI genomförde då en undersökning av företagens efterlevnad av 

de regler som fanns. Undersökningen innehöll inte någon närmare granskning av varje enskilt 

företag. Sedan utfärdade man en rapport där man hävdade att ett stort antal, fler än hälften, av 

de undersökta företagen inte tillräckligt anpassat sig till reglerna. Man konstaterade även att 

det var sannolikt att sanktionering skulle komma i fråga.165 Genom att uttrycka sig på detta 

sätt skapades en press på myndigheten att faktiskt genomföra sanktioner, en press som skulle 

kunna inverka på handläggares och beslutsfattares objektivitet. Man beslöt sig för att närmare 

granska hälften av de 41 företag som förekommit i undersökningen. Denna granskning 

resulterade i ingripanden mot endast 6 företag under 2011.166 Att FI efter uppmaning av 

regeringen utfärdar ett så kraftigt ställningstagande om företagens regelefterlevnad utan att 

först företa en närmare granskning av varje enskilt företag gör att man kan ifrågasätta 

inspektionens frihet i förhållande till den politiska makten samt trycket från media och 

allmänheten. Att det vid en närmare undersökning visade sig att endast ett fåtal av de 

granskade företagen hade brutit mot reglerna innebär att man kan fråga sig om FI:s vid den 

ursprungliga rapporten var helt objektiv.   

 

8.2 Regeringen ingriper i beslutsfattandet 
FI är en myndighet under regeringen och svarar inför denna. Men regeringen får enligt RF 12 

kap. 6 § inte styra inspektionens verksamhet i specifika ärenden.167  FI:s självständighet i 

förhållande till regeringen har ifrågasatts av Internationella Valutafonden.168 Myndighetens  

frihet i förhållande till en politiska makten ifrågasattes även i samband med återtagandet av 

Carnegies169 tillstånd och det statliga övertagandet av företaget år 2008.170 Det står klart att 

händelserna var resultatet av ett samarbete mellan olika statliga organ.171 Ett sådant samarbete 

torde vara nödvändigt för hantering av krissituationer, ett företags instabilitet får inte riskera 

                                                
164 Se exempelvis DN, den 13 januari 2010, Borg varnar för hårdare bonusregler och SVD, den 27 januari 2010, 
Nordea fortsätter med sina bonusar.   
165 Rapport, Dnr 10-10521, Bonus: följer företagen reglerna?, februari 2011, [Bonusrapport 2011], s. 3.  
166 Nordea 2011 I, Aktie Ansvar, East Capital I, East Capital II, Garantum samt Beslut den 6 december 2011 
anmärkning, Nordea Investment Management, FI Dnr 11-9207,[cit. Nordea 2011 II]      
167 Se även SOU 2013:6 s. 230. 
168 SOU 2013:6 s. 255.  
169 Carnegie 2008.  
170 Se exempelvis SVD, den 31 mars 2010, Bo Lundgren styrde affären, 
[http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/bo-lundgren-styrde-affaren_7017681.svd] och 
Expressen, den 21 april 2010. Carnegie-härvan har spridit sig till högsta politiska nivå. 
170[http://www.expressen.se/nyheter/dokument/carnegie-harvan-har-spridit-sig-till-hogsta-politiska-niva/] 
171 Se Riksgälden, Händelseförloppet i hanteringen av Carnegie, den 14 november 2008, Dnr 2008/1780 [cit.  
Riksgälden skrivelse 2008] s. 2. 
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stabiliteten på marknaden. Detta förändrar dock inte det faktum att inspektionens 

sanktionering ska baseras på en bristande regeluppfyllnad och en oförmåga hos företaget att 

hantera risker. FI hade fått försäkran från Riksgälden om att denna var beredd att överta 

Carnegie ifall företagets tillstånd drogs in.172 Företaget återfick sitt tillstånd endast tio minuter 

efter det att det dragits in, då staten genom Riksgälden övertagit företaget och FI därmed 

ansåg att det numera var solvent.173 Endast dessa tidsförhållanden är ägnade att skapa 

misstankar om att det bakom inspektionens agerande fanns ett politiskt tryck.    

 

8.3 Slutsats 
FI måste göra en fristående och objektiv bedömning och får inte påverkas av påtryckningar 

från regeringen eller från media och allmänhet. Med den utformning som nuvarande 

tillsynsordning har finns risk för sådan inverkan på myndigheten. Det kan inte bevisas att 

sådana faktorer spelade in i inspektionens bedömning i fallet Carnegie eller i hanteringen av 

ersättningsreglerna, men det kan konstateras att det uppstått frågetecken kring FI:s politiska 

oberoende. Detta är något som riskerar att skada FI:s förtroende såväl på den finansiella 

marknaden som hos allmänheten. Marknadens förtroende för FI är av avgörande betydelse ur 

rättssäkerhetssynpunkt och för en fungerande marknad.  

 

                                                
172 Finansinspektionen, Start / Pressmeddelanden / FI:s beslut om Carnegies tillstånd 
[http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/FIs-beslut-om-Carnegies-tillstand/] lydelse: 2013-11-05. 
173 Riksgälden skrivelse 2008, s. 4. 
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DEL III ATT AVSKILJA BESLUTSFATTANDET 
 

9 Utblick över tillsynsordningar 
Framställningen ovan har visat på ett antal risker i den nuvarande tillsynsordningen på 

finansområdet. Dessa risker kan som vi konstaterat härledas till brist på rättssäkerhet och det 

finns anledning att tro att man av effektivitetshänsyn har kompromissat med 

rättssäkerheten.174 Krav på effektivitet har lett till ett system med kraftiga sanktioner som är 

enkla att få till stånd.  Det finns dock anledning att här påpeka att dessa effektivitetsaspekter, 

vid vilka man lagt stor vikt vid utformningen av nuvarande tillsynsordning, inte är 

betydelselösa utan viktiga att ta hänsyn till. Den finansiella marknaden är en mycket 

betydelsefull del av det moderna samhället och att det finns en fungerande kontroll och 

styrning av denna marknad är av avgörande vikt. Detta med hänsyn till vilka konsekvenser 

som brister på denna marknad kan få för konsumenter, aktieägare och samhället i stort. En 

tillsynsordning får därför inte utformas så att den är tandlös och saknar reella möjligheter att 

påverka marknaden. Enligt vår mening utgör dock de risker som vi identifierat med 

nuvarande ordning en för stor inskränkning av grundläggande principer om rättssäkerhet. De 

gör att det finns risk för att förtroendet för FI minskar och det finns därmed anledning att 

undersöka vilka möjligheter det finns att komma tillrätta med dessa problem. Vid denna 

undersökning är det dock av yttersta vikt att hänsyn även tas till att effektiviteten i högsta 

möjliga mån bevaras.  
 
För att se hur alternativa lösningar kan se ut så har vi tittat på hur tillsynsordningar ser ut på 

andra områden i Sverige och på finansområdet utomlands. Som ovan angetts har man ibland 

försökt begränsa makt genom att dela upp ansvar. Det kan vara svårare att uppfylla krav på 

rättssäkerhet när makten är koncentrerad.175 I vår studie av alternativa tillsynsordningar ligger 

fokus vid möjligheten att avskilja FI:s beslutsfattande vad gäller sanktioner. 

 

 

 
                                                
174 Warnling-Nerep 2010, s. 33.  
175 Se ovan avsnitt 2.2 och Warnling-Nerep 2009, s. 392.  
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9.1 Svenska system för tillsynsordning 

9.1.1 Konkurrensverket 

Konkurrensverket (KV) utövar tillsyn över tillämpningen av konkurrenslagstiftningen. 

Konkurrenslagstiftningen kan ge upphov till en rad olika sanktioner men det är inte många av 

dessa som kan utdömas av KV till skillnad från vad som gäller för FI. En av de sanktioner 

som kan aktualiseras är konkurrensskadeavgift som döms ut av Stockholms tingsrätt på 

begäran av KV. För konkurrensskadeavgift uppställs subjektiva rekvisit i form av oaktsamhet 

eller uppsåt.176 Även vad gäller näringsförbud mot personer som exempelvis deltagit i en 

kartell samt vid åtgärder mot företagskoncentrationer måste myndigheten väcka talan vid 

tingsrätten.177 KV har dock möjlighet att meddela ett avgiftsföreläggande vilket företaget kan 

acceptera till undvikande av en domstolsprocess. Om företaget väljer att acceptera 

föreläggandet gäller detta som en vanlig dom.178 KV har också möjlighet att utan att initiera 

ett ärende i tingsrätten ålägga företag att upphöra med överträdelser av KonkL. Det kan 

exempelvis röra sig om att upphöra med att tillämpa ett visst avtal, avtalsvillkor, sälj-, 

rättelse- eller prisåläggande eller något annat som är förbjudet enligt lagen.179 Åläggandena 

kan förenas med vite och överklagas direkt till Marknadsdomstolen.180 

 

9.1.2 Konsumentverket 

Konsumentverket har tillsyn över konsumentlagar vilket innebär ansvar för att kontrollera att 

företagen följer de krav som ställs på dem i konsumenthänseende. Konsumentombudsmannen 

(KO) ansvarar för rättsprocesserna på konsumentverket. KO kan utföra förbudsföreläggande 

och informationsföreläggande. Om företaget inte följer dessa kan KO stämma företaget i 

domstol till utdömande av vite. KO kan vidare yrka på utdömande av 

marknadsstörningsavgift men måste då till skillnad från FI och likt KV väcka talan i domstol 

där tingsrätten är första instans. Avgiften förutsätter uppsåt eller oaktsamhet.181 

 
                                                
176 KonkL 3 kap. 5 § och Regeringens proposition (1992/93:56) Ny konkurrenslagstiftning [cit. Prop. 
1992/93:56] s. 30.  
177 Se KonkL 4 kap. 1 § och 3 kap. 24 §. 
178 Se KonkL 3 kap. 16 § och 18 §.  
179 Se KonkL 2 kap. 1 §. 
180 Se KonkL 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 §.  
181 Se Marknadsföringslagen (2008:486) [cit. MFL] 48§, Konsumentverket, KO:s arbete, Startsida / Om oss / Så 
arbetar vi / Vem är KO / KO:s arbete [http://www.konsumentverket.se/Om-oss/Sa-arbetar-vi/Vem-ar-KO/Kos-
arbete/] uppdaterad: 2012-10-24. 
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9.1.3 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket (AmV) kan meddela förelägganden och förbud förenat med vite. Nya 

regler kommer införas som innebär att gamla straffbestämmelser ska tas bort och att det 

istället ska införas sanktionsavgifter. Detta för att öka effektiviteten i tillsynen. För de nya 

sanktionsavgifterna ska det inte finnas något krav på uppsåt eller oaktsamhet. AmV kommer 

enligt de nya reglerna likt KV ha rätt att påföra avgiftsföreläggande.  AmV har annars likt KV 

och KO inte fått rätt att döma ut avgifterna utan för detta krävs en process i domstol, och att 

ge myndigheten denna beslutanderätt diskuterades inte heller vid införandet av de nya 

sanktionsavgifterna.182      

 

9.1.4 Skatteverket 

Skatteverket (SkV) kontrollerar deklarationerna, gör löpande kontroller och utreder anonyma 

anmälningar om skattefusk. SkV kan anmana någon att lämna in deklaration och även ge en 

betalningsanmaning för de fall där någon exempelvis missat att betala sin skatt. SkV kan 

vidare förelägga om betalning genom att skicka en anmälan till Kronofogdemyndigheten. 

SkV har även likt FI egen beslutanderätt när det gäller vissa sanktioner. SkV kan utdöma 

skattetillägg som kan uppgå till 40 % av det belopp som en person är skyldig i skatt. Beslut 

om skattetillägg kan överklagas till FörvR.183 

 

9.1.5 Naturvårdsverket  

Även Naturvårdsverket (NvV) har likt FI och Skatteverket möjlighet att utta en 

sanktionsavgift av den som överträder föreskrifter i miljöbalken.184 Det krävs inte laga kraft 

för verkställighet av beslutet och detta gör att avgiften kan komma att tas ut utan att detta 

prövats av domstol.185 Det krävs inga subjektiva rekvisit såsom oaktsamhet eller uppsåt för att 

en sanktionsavgift ska kunna dömas ut. Vilka belopp som en sanktionsavgift kan uppgå till 

                                                
182 Regeringens proposition (2012/13:143) Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna [cit. 
prop. 2012/13:143] s. 104  och Arbetsmiljöverket, Startsida/Lag och rätt, Arbetsmiljöverket förbereder införande 
av sanktionsavgifter, [ http://www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter/] lydelse: 2013-11-04.   
183 Skatteförfarandelagen (2011:1244) [cit. SFL] och Skatteverket, Startsida/ Om Skatteverket/Om oss/ Våra 
uppgifter, Våra uppgifter, 
[http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/varauppgifter.4.7856a2b411550b99fb780008148.html] 
lydelse: 2013-11-04.   
184 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter, [cit. Miljösanktionsförordningen] 12 kap. 
185 Regeringens proposition, (2005/06:182) Miljöbalkens sanktionssystem, m.m. [cit. 2005/06:182] s. 53.   
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skiljer sig men beloppen ligger mellan 2000 och 50000. Det är uttryckligen reglerat i lag och 

specificerat vilken överträdelse som kan ge vilken sanktionsavgift.186 

 

9.1.6 Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden (RN) är en tillsynsmyndighet som prövar frågar om godkännande av 

revisorer. Inom myndigheten finns ett särskilt beslutandeorgan som benämns 

Tillsynsnämnden. Uppdelningen mellan organens uppgifter är reglerad i författning. 

Tillsynsnämnden beslutar bland annat om föreskrifter och prövar frågor om disciplinära 

åtgärder.187 RN kan meddela erinran, varning eller upphörande av en revisors auktorisation 

för de fall revisorn åsidosatt sina skyldigheter. Ordförande och vice ordförande ska vara 

jurister och ha domarerfarenhet. De andra ledamöter som sitter i tillsynsnämnden ska ha 

erfarenhet av revision.188 Det har diskuterats huruvida RN ska vara än mer uppdelad, att man 

skulle ha en styrelse och en disciplinnämnd men detta har inte skett eftersom man ansett att 

det skulle vara onödigt komplicerat.189  

 

9.2 Utländska system för tillsynsordning 

9.2.1 Frankrike 

I Frankrike har man ett system med två olika tillsynsmyndigheter för den finansiella sektorn. 

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) och Autorité des marchés financiers 

(AMF).190 Båda dessa myndigheter har separata kommittéer som ensamma har rätten att 

utfärda olika typer av sanktioner gentemot tillsynsobjekten. Kommittéerna är en del av 

myndigheterna men är enligt lag skilda från dem på så vis att ingen ledamot i kommittéerna 

tar del av tillsynsarbetet.191 Kommittéerna åtnjuter full frihet vad gäller beslutande och 

sanktionerna och agerar oberoende av styrelsen.  Kommittéerna kan utfärda sanktioner i form 

av varningar, reprimander, förbud att utöva viss eller all verksamhet, tillfälligt eller slutligt 
                                                
186 Se Miljösanktionsförordningen kap. 3- kap. 12 m fl.  
187 Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden [cit. Revisorsnämndens förordning] 3 §. 
188 Revisorsnämndens förordning 4, 5 och 8 §§.  
189 SOU 2013:65 s. 418 samt Regeringens proposition (1994/95:152) Regler för godkända och auktoriserade 
revisorer [cit. Prop. 1994/95:152] s. 59 och Regeringens proposition (2000/01:146) Oberoende, ägande och 
tillsyn i revisionsverksamhet [cit. Prop. 2000/01:146] s. 46, se även Revisorsnämndens förordning. 
190ACPR utövar tillsyn över banker och försäkringsrörelser medan AMF utövar tillsyn över finansiella 
marknaden, övervakar olika finansiella instrument och aktörer samt tillser att investerare erhåller adekvat 
information.  
191 Le code monétaire et financier [cit. Franska finansiella koden]  L621-2, L612-4.  
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tillbakadragande av licenser samt straffavgifter på upp till 100 miljoner Euro. Kommittéerna 

använder sig av en formell process som liknar ett domstolsförfarande.192 Förhandlingarna är i 

likhet med domstolsförhandlingar baserade på tanken om kontradiktion. Styrelsen framlägger 

de klagomål som man har mot svaranden och föreslår en påföljd. Denna får sedan möjlighet 

att förklara och argumentera för sin sak. Varpå kommittén fattar ett beslut i frågan i enrum 

genom överläggning och majoritetsbeslut. Besluten har krav på sig att vara baserade på 

faktuella och juridiska grunder och vara väl motiverade. Besluten kan överklagas av 

svaranden eller av styrelsen.193  

9.2.2 Finland  

Finansinspektionen i Finland (finska FI) utövar tillsyn över ungefär samma grupper av företag 

som FI. Finska FI har rätt att utfärda offentliga varningar och offentliga anmärkningar. Vidare 

har man rätt att förbjuda någon att under en period på högst fem år inneha vissa högre 

befattningar inom tillsynsobjekten. Man har också rätt att under vissa förutsättningar dra in 

tillståndet för ett tillsynsobjekt. Man kan även införa begränsningar i den tillståndspliktiga 

verksamheten. Finska FI har även möjlighet att pålägga någon som står under dess tillsyn 

olika typer av sanktionsavgifter. För de enklare fallen av regelöverträdelse finns 

ordningsavgift, i allvarligare fall kan påföljdsavgift meddelas.194 För påförande av de senare 

krävs, till skillnad mot vad som gäller för FI, oaktsamhet eller uppsåt.195 Finska FI får endast 

påföra påföljdsavgift upp till ett värde av en miljon EURO. I annat fall måste inspektionen 

vända sig till finska Marknadsdomstolen för utdömande av avgiften. Finska FI har en 

                                                
192 Det är styrelsen i respektive myndighet som efter att man erhållit rapporter från undersökningen meddelar ett 
företag vilka brister man anser föreligga. Detta meddelande skickas även till kommitténs ordförande. Företagen 
får sedan en tid på sig att yttra sig över vad styrelseordföranden sagt, vilket yttrande styrelsen tar del av och kan 
formulera ett svar. En person i kommittén utses till att ansvara för fallet och företar viss utredning, vilken sedan 
meddelas styrelsen och det anklagade företaget. Den svarande kallas sedan till en förhandling hos myndigheten. 
Förhandlingarna är vanligtvis offentliga, men kommitténs ordförande kan besluta om att förhandlingen ska 
hållas bakom stängda dörrar av hänsyn till allmän ordning, nationell säkerhet med hänsyn till att 
företagshemligheter inte ska läckas.  Se referens till myndigheternas webadresser i följande not. 
193 Autorité des marchés financiers, The AMF / Enforcement Committee, Enforcement Committee, 
 [http://www.amf-france.org/en_US/L-AMF/Commission-des-sanctions/Presentation.html] lydelse: 2013-11-05. 
193Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Accueil /Commission des sanctions  / Composition et 
organisation, Composition et organisation [http://www.acpr.banque-france.fr/commission-des-
sanctions/composition-et-organisation.html] lydelse: 2013-11-05.  
194  Lagen om Finansinspektionen (878/78) [cit. Finska lagen om finansinspektionen] 38 och 40 §§.  
195 Att notera är att finska Finansinspektionen istället för att förelägga en påföljdsavgift ska anmäla ett ärende till 
förundersökningsmyndigheten för det fall det kan bedömas utgöra ett brott enligt. Rör det sig inte om ett grovt 
brott kan man dock underlåta detta med hänsyn till omständigheterna. Se Strafflagen (39/1889) [cit.  Finska 
Strafflagen] kap. 51.  
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direktion som enligt lag har ensamrätt att besluta över åtgärdsavgifterna. De tjänstemän som 

förbereder ett ärende är inte en del av direktionen.196 

 

9.2.3 England  

England har sedan april 2013 ett nytt system för tillsyn och sanktionering. Den myndighet 

som nu har ansvaret för den dagliga tillsynen över banker, värdepappersbolag och 

försäkringsbolag är PRA. Denna enhet utgör en del av Bank of England och har rätt att påföra 

sanktionsavgifter, andra sanktioner samt att väcka talan om brott. Enligt lag bör i vart fall en 

av de som fattar beslut om sanktioner inte ha deltagit i tillsynsarbetet. Man planerar inom 

PRA att införa ett system där beslutsfattandet är helt skilt från tillsynen, genom att man har 

interna kommittéer som ansvarar för beslutandet enligt fastslagna riktlinjer. Avsikten med 

förändringen tycks ha varit att ha ett mer effektivt system vad gäller tillsyn och sanktionering. 

Den tidigare myndigheten hade ett tydligare krav från lagstiftaren på att processen skulle vara 

uppdelad.197  

 

9.2.4 Norge 

Norska Finanstilsynet (NF) utövar tillsyn över samma adressatkrets som FI. Myndigheten har 

bland annat rätt att kräva viss information, sammankalla styrelsen samt ålägga företag att 

ändra på något i verksamheten. Vidare har man rätt att förena krav på en viss ändring med 

dagsböter som man också har rätt att döma ut. I vissa fall har regeringen bemyndigat NF att 

dra tillbaka tillståndet för vissa rörelser, en rätt som regeringen ges i de olika lagarna. NF har 

dock ingen rätt att utdöma sanktionsavgifter till företagen. Sanktioner i form av en avgift finns 

dock som böter inom ramen för straffsystemet. NF har i uppgift att i vissa fall anmäla ett 

tillsynsobjekt som brutit mot en straffbestämmelse och ansvara för utredningen.198  

 

                                                
196  Lagen om Finansinspektionen 41 och 10 §§. Se även Finska Finansinspektionen, Förstasidan / Tillsyn, 
Tillsyn [http://www.finanssivalvonta.fi/se/Tillsyn/Pages/Default.aspx] lydelse: 2013-11-05. 
197 Bank of England Prudential Regulation Authority, Home > Prudential Regulation Authority. Prudential 
regulatory authority  [http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/default.aspx] lydelse: 2013-11-05. 
198 Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (LOV-1956-12-07-1) [cit. Norska Finanstillsynslagen]. 
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9.2.5 EU 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), är en av tre nyligen inrättade 

tillsynsmyndigheter inom EU.199 ESMA ansvarar för tillsynen över värdepappersföretag och 

marknader med verksamhet i flera länder, främjar lika tillämpning av EU- regler samt 

fördjupar samarbetet mellan olika länder.200 Vidare ska ESMA verka för stabilitet och 

effektivitet i det finansiella systemet. ESMA övervakar kreditvärderingsinstituten och 

speciellt deras värderingsmetoder. Instituten registrerar sig hos ESMA som även har till 

uppdrag att utforma riktlinjer tillsammans med de andra två myndigheterna.201 ESMA ska vid 

en allvarlig indikation på att det skett en överträdelse utnämna en oberoende utredare inom 

ESMA för att utreda saken. Utredningsresultaten ska sedan lämnas till ESMA:s 

tillsynsstyrelse som ska fatta beslut om överträdelsen.202 Sanktionerna som kan komma i fråga 

är återkallande av registrering, förbud att utfärda kreditbetyg, upphäva användandet av 

kreditbetyg, föreläggande om att överträdelsen ska upphöra eller utfärda en offentlig 

underrättelse. Tillsynsstyrelsen kan även utdöma böter.203 

 

10 Utgångspunkter  

10.1 Motiv 

I motiven till de olika tillsynsordningarna görs alltid en avvägning mellan rättssäkerhet och 

effektivitet men vilken vikt som läggs vid de båda faktorerna varierar. Vad gäller 

sanktionsavgifter på FI så har argumentationen för att dessa ska beslutas på myndigheten varit 

bristfällig. I förarbetena till LBF sägs endast att myndigheten bör ha denna befogenhet 

eftersom man redan har möjlighet att påföra varning och föreläggande eftersom att avgiften 

endast är ytterligare instrument för att gradera en överträdelse. I de senare lagarna refereras 

                                                
199 De andra myndigheterna heter Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten EIOPA. 
200 Finansinspektionen, Start / Regler / Internationellt / EU-myndigheter / Värdepapper (Esma), Värdepapper 
(ESMA) [http://www.fi.se/Regler/Internationellt/EU-samordning/Vardepapper-Esma/] lydelse: 2013-11-05 och 
200 ESMA, Home/About/Esma in short, Esma in short, [http://www.esma.europa.eu/page/esma-short] lydelse: 
2013-11-05 och Förordning (EU) nr 1095/2010, 24.11.2010, OJ EU L 331/84, 15.12.2010, [cit. Förordning om 
Europeisk tillsynsmyndighet].    
201 Se Förordning (EU) nr 1060/2009, 7.12.2009, EUT L 302, 17.11.2009.  [cit. Förordning om 
kreditvärderingsinstitut].   
202 Förordning (EU) nr 513/2011, 11.05.2011, EUT L 145/30, 31.5.2011. [cit. Förordning om ändring av 
kreditvärderingsinstitut], art. 23 e p. 1 och 3.  
203 Förordning om ändring av kreditvärderingsinstitut art. 24.  
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endast till att myndigheten redan har denna befogenhet i LBF.204 Tyngdpunkten har alltså här 

lagts vid effektivitet. Tanken med att ha sanktionsförfaranden på myndigheten kan kanske 

härledas tillbaka till införandet av skattetillägg. I motiven till att SkV fick beslutanderätten 

över skattetillägget hänvisades till att man ville ha en förenklad handläggningsform för de 

mest bagatellartade fallen. Tanken var att man på så sätt kan avlasta domstolarna och få dessa 

att fokusera på de allvarligaste brotten.205 Sakkunskapen på området utnyttjas på bästa möjliga 

sätt genom att myndigheten har den övergripande beslutanderätten och förfarandet blir enkelt, 

snabbt och effektivt. Detta tillsammans med ett krav på att utformningen av när en sanktion 

ska inträda respektive inte inträda ska vara tydlig och ge en klar gräns gör ett administrativt 

förfarande på en myndighet mer förmånligt än ett förfarande i ett skilt organ.206 I förarbetena 

till miljösanktionsavgifternas införande liknade argumentationen motiven vid införandet av 

skattetillägg. Vidare avvisade man en eventuell intressekonflikt av att tillsynsmyndighetens 

rådgivande roll sammanblandas med utdömandet av sanktioner med att miljösanktionsavgifter 

inte skiljer sig ifrån ingripande med förelägganden och förbud samt att myndigheten alltid ska 

vara självständig, oberoende och iaktta objektivitet.207 Vad gäller KV så reflekterade inte ens 

lagstiftaren över möjligheten att ge Konkurrensverket beslutanderätt när 

konkurrensskadeavgift infördes, utan man konstaterade att det av rättssäkerhetsskäl bör krävas 

domstolsprövning i två instanser.208 Det tycks alltså inte finnas tydliga motiv för när man ska 

ha ett visst förfarande för tillsyn och sanktionering i Sverige och det finns inga tydliga 

resonemang om hur det faktiskt bör vara.209 Vad som dock kan konstateras är att då man 

argumenterar för avskiljande av beslutandet så hänvisar man till rättssäkerhetsskäl och då man 

argumenterar för att inget avskiljande krävs så hänvisar man till effektiviteten.  

 

10.2 Tillräckligt avskilt? 

Det har hävdats att det avskiljande av beslutanderätten som idag finns på FI  är tillräckligt för 

att uppnå krav på rättssäkerhet.210 Som ovan beskrivits är det enligt FI:s arbetsordning 

                                                
204 Prop. 2002/03:139 s. 381 och 387. Regeringens proposition (2006/07:115) Ny lag om 
värdepappersmarknaden [cit. Prop. 2006/07:115] s. 507-508, Se även Warnling-Nerep 2009 s. 396 och 420.  
205 Regeringens proposition (1971:10) Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till skattebrottslag, 
m.m. [cit. Prop. 1971:10] s. 197-198, om hög belastning i domstolar se Warnling-Nerep 2010 s. 181.   
206 Prop. 1971:10 s. 196 och 202. Samma sak diskuteras i förarbetena till miljöbalken prop. 2005/06:182 s. 43- 
44.  
207 Prop. 2005/06:182 s. 47.  
208 Prop. 1992/93:56 s. 35-36.  
209 Se vidare diskussion kring konceptlösheten Warnling-Nerep 2010, s. 47 ff. 
210 SOU 2013:65 s. 429 f.  
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styrelsen som beslutar om sanktioner av allvarlig karaktär.211 Det är dock så att ärendet 

föredras i styrelsen av de som övervägt vilken sanktionsåtgärd som ska komma ifråga. Vid 

behandlingen medverkar även de personer som handlagt ärendet inom tillsynen samt 

chefsjuristen som beslutat att överföra ärendet till styrelsen. Samtliga dessa personer har alltså 

beslutat sig för att ett ingripande bör ske och de bör ha ett visst inflytande över styrelsens 

beslut. Av FI:s interna regelverk framgår vidare att det som styrelsen har att ta ställning till är 

ett färdigt beslutsförslag. Styrelsen tar inte del av underlaget till de slutsatser som dragits 

under utredningsarbetet på tillsynsenheten och rättsenheten utan ska endast godkänna eller 

underkänna vad som redan är ett komplett beslut.212 Det finns sålunda risk för att misstag vad 

gäller analys och bevisvärdering som gjorts tidigt i processen inte uppmärksammas utan 

kvarstår i beslutet. I ärenden av brådskande karaktär eller av enklare typ kan avsteg göras från 

processen. Det oklart vilka fall som kan anses vara enklare eller brådskande och i dessa fall 

finns inga garantier för att processen innehåller någon form av oberoende bedömning. Det kan 

konstateras att det finns faktorer som gör att beslutanderätten på FI inte är avskild i reell 

bemärkelse. 

 

Revisorsnämnden har som nämnts en tillsynsnämnd som fattar beslut om sanktioner men 

saknar till skillnad från FI en fristående styrelse. Det har därför hävdats att anledningen till att 

Revisorsnämnden behöver en tillsynsnämnd är att man saknar en styrelse och att styrelsen på 

FI uppfyller den roll som tillsynsnämnden har på Revisorsnämnden.213 Det bör enligt vår 

mening påpekas att styrelsen på FI har en mer ledande och styrande roll än tillsynsnämnden 

inom Revisorsnämnden. Det kan antas att styrelsen i högre grad är inblandad i den löpande 

verksamheten och på så sätt inte är avskild från tillsynen i samma utsträckning som 

tillsynsnämnden på Revisorsnämnden är. Detta gör att man inte kan säga att man redan har en 

lika uppdelad process på FI som på Revisionsnämnden.  

 

Att notera är att uppdelningen av funktionerna på FI inte är reglerad i lag. Revisorsnämndens 

tillsynsnämnd har dock tilldelats ansvaret för sanktionering genom författning.214 På liknande 

sätt har den Finska Finansinspektionens direktion enligt lag ensamrätt att besluta över 

                                                
211 Se ovan avsnitt 2.1 om den interna processen på FI. Bestämmelser om FI:s styrelse finns i 8 och 9 §§ i FI:s 
förordning och FI:s arbetsordning avsnitt 2.1. Se om styrelsens alla uppgifter i  3.1 FI:s Arbetsordning och 4 § 
Myndighetsförordningen. Se vidare i SOU 2013:65 s. 418 och prop. 1994/95:152 s. 59 ff. Se även prop. 
2000/01:146 s. 46 f.  
212 Sanktionsprocess, s. 4 ff. 
213 SOU 2013:65 s. 429 f. 
214 Revisorsnämndens Förordning 3-6 §§.    
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åtgärdsavgifterna. Direktionen leder myndigheten och kan jämföras med FI:s styrelse. De 

tjänstemän som förbereder ett ärende är inte på något vis en del av direktionen.215 I Frankrike 

har man en långtgående separation av sanktionsförfarandet vilket även där är fastslaget i 

lag.216 Likt Finland får de som fattar beslut om sanktioner, enligt lag, inte ha medverkat i 

tillsynen. Även i Storbritannien har man enligt lag en viss uppdelning av funktionerna genom 

att minst en person som ska fatta beslut om sanktioner inte får ha deltagit i tillsynen.217  Det 

finns sålunda exempel på tillsynsordningar där man ansett det rimligt att införa en tydligare 

uppdelning av myndighetens befogenhet än den man har på FI.  Att den uppdelning som finns 

på FI inte är reglerad i lag gör att det finns en osäkerhet kring hur processen går till. Om ett 

avskiljande sker genom författning bör förtroendet öka för att man i processen följer de regler 

som finns.218  

 

11 Prövning i domstol eller sanktionsnämnd 
Det kan konstateras att ett avskiljande av beslutandet är en fördel ur rättssäkerhetssynpunkt.219 

Vidare kan konstateras att beslutsfattandet på FI idag inte är tillräckligt avskilt. Vi har därför 

försökt hitta en lösning där beslutandet är avskilt från andra delar av myndigheten. Det finns 

flera olika sätt att avskilja sanktioneringen. Ett sätt som är en traditionell lösning från svensk 

synvinkel är att utdömandet av sanktioner sker av domstol.220 Ett annat sätt som har 

diskuterats under de senaste åren är att införa en nämnd med ansvar för att besluta om de olika 

sanktionerna på det finansiella området.221 Ett tredje tillvägagångssätt som blivit aktuellt inom 

EU är att ha en oberoende utredare som överlämnar åt en styrelse att fatta beslut.222  

 

                                                
215 Finska lagen om Finansinspektionen 10 §. 
216 Franska finansiella koden L621-2, L612-4.  
217 Se vidare SOU 2013:65 s. 422.  
218 Det finns internrevision på FI som undersöker efterlevnaden av den föreskrivna processen. Detta sker dock på 
uppdrag av styrelsen. Se Finansinspektionen, Om FI/Organisation/Internrevision, Internrevision, 
[http://www.fi.se/Om-FI/Organisation/Internrevision/], lydelse: 2013-12-04.  
219 Se argument för oberoende beslutsfattare för att skärpa rättssäkerheten i A Seminariekommentar, Svenska 
Bankförening m.fl. framställning, SA remissyttrande januari 2012, SA remissyttrande maj 2013, SFF 
Remissyttrande november 2013, SN remissyttrande november 2013, AS Remissyttrande november 2013, SOU 
2013:65 s. 407 samt Warnling-Nerep 2010, s. 182.  
220 Se om detta beträffande Konkurrensverket, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket samt finanstillsynen i 
Finland och Norge i avsnitt 10 och 11 ovan.  
221 Se Svenska Bankföreningen m.fl, Framställning s 1 ff., SA remissyttrande januari 2012 s. 6, Afrell s. 4.  Detta 
har föranlett att den statliga utredningen om de nya kapitaltäckningssreglerna fått i uppgift att utreda möjligheten 
SOU 2013:65.  
222 Se om detta beträffande ESMA i avsnitt 9.2.5 ovan.  
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Vad gäller prövning av olika sanktioner i domstol finns, som vi sett ovan, exempel på en 

sådan ordning såväl på andra områden inom Sverige som utomlands.223 Om man har en 

prövning av sanktioner i domstol så bör förfarandet gå till så att myndigheten efter att den 

företagit en utredning stämmer tillsynsobjektet vid domstol för utverkande av sanktioner. 

Myndigheten bör då likt KV inträda i processen i en roll som liknar åklagarens, och det bör 

finnas regler om detta. Detta förfarande behöver inte vara ett krav vid alla sanktioner utan viss 

sanktionering kan kvarstanna på myndigheten. Då överprövningen idag sker till FörvR och då 

det rör sig om förvaltningsrättsliga frågor är utgångspunkten nedan att prövningen i första 

instans bör ske i FörvR. Det finns dock en konceptlöshet kring i vilken domstol processen ska 

ske.224 Att ha prövning i FörvR innebär att FPL kommer vara tillämplig på processen.  

 

Det finns en del exempel i Sverige och utomlands på att man har ett organ inom myndigheten 

som har ansvar för påförande av sanktioner. Organen är i varierande grad skilda från 

tillsynsverksamheten. Det är värt att notera att en sanktionsnämnd kan vara utformad på en 

mängd olika sätt eftersom det inte finns någon generell reglering av en sådan till skillnad från 

vad gäller domstol. En sanktionsnämnd kan innebära allt från att man har en tydligt 

formaliserad process som man har i Frankrike till att man bara anger att sanktioneringen ska 

ske av ett visst internt organ som exempelvis vad gäller Revisorsnämnden. Man kan även 

tänka sig att man har ett särskilt organ utanför myndigheten som ansvarar för sanktionering. 

Utgångspunkten nedan är dock att organet bör vara inom myndigheten. FI:s styrelse bör då 

efter slutförd utredning ansvara för att initiera ett ärende i sanktionsnämnden. Om man inför 

en sanktionsnämnd så behöver det inte heller ställas krav på att denna ska fatta samtliga beslut 

om ingripande, rätten att besluta om vissa ingripanden kan kvarstå på andra delar av 

myndigheten. 

 

Ett annat sätt att dela upp ansvaret inom myndigheten är att man såsom på ESMA inför en 

oberoende utredare som inte är ansvarig för beslutsfattandet. På så sätt är utredningen avskild 

från tillsynen och beslutsfattandet men tillsynen och beslutsfattandet sker fortfarande av 

samma organ.  

 

                                                
223 FI går inte att likställa med någon annan myndighet, framförallt inte då det rör andra områden, men det är 
intressant att se vilka argument som finns i utformningen av andra tillsynsordningar och i vilken utsträckning 
dessa kan tillämpas även på FI. Se exempelvis KV och Finland ovan.  
224 Warnling-Nerep 2010, s. 188.  
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11.1 Effekter på rättssäkerheten 
För att se i vilken utsträckning de olika alternativen för avskiljande av beslutandet kan hantera 

våra identifierade risker så kommer vi nedan att applicera de alternativa lösningarna på 

riskerna.  

 

FPL innehåller fler formalkrav än FL varför processen i domstol endast av den anledningen 

skulle bli mer rättssäker. En process i domstol skulle till skillnad från en process på FI ha krav 

på muntlighet vid begäran om det inte är obehövligt, en mer omfattande utredningsplikt, en 

rätt för parterna att ta del av utredningen, fler krav på hur bevisning ska gå till, ramen för 

prövningen är tydligare samt att domen ska grundas på vad som förekommer i målet etc.225 En 

sanktionsnämnd kan som ovan nämnts utformas på en mängd olika sätt. Det finns inga krav 

på hur en sådan nämnd måste vara utformad varför man kan anpassa en sådan till de risker 

som finns. Det finns möjlighet att vid utformandet av en sanktionsnämnd ta tillvara på de 

formalkrav som ökar rättssäkerheten i förhållande till riskerna. Även med ett införande av en 

oberoende utredare torde själva processen kunna utformas med formalkrav.  

 

11.1.1 Frihet vid normgivning och tillämpning 

Allmänna råd är till sin karaktär tolkningsdata av lagen. Vi har kunnat visa på att FI kan gå 

förhållandevis långt i sin utformning av råden. Detta skulle kunna bero på att man vet att man 

själv ofta blir den slutliga tolkaren av dessa. I vart fall skapar den nuvarande tillsynsordningen 

en risk för misstanke om att så är fallet. Om en domstol hade att granska de allmänna råden 

och att tillämpa dem så skulle förmodligen pressen öka på att råden man utformar är tydliga 

då den slutliga tolkaren inte är densamma som regelgivaren.  

 

Vidare finns risk för att FI i sin beslutsprocess tar alltför stor hänsyn till de allmänna råden. Vi 

har ovan kunnat visa på att inspektionen i en del fall tillämpar dessa som om de utgjorde 

bindande rätt samt att det kan vara svårt för tillsynsobjekten att utforma sin verksamhet på ett 

alternativt sätt i förhållande till de allmänna råden. Det finns anledning att ifrågasätta om inte 

detta kan bero på att dessa utvecklats inom samma myndighet och att man därmed har stor 

tilltro till dem. En domstol bör kunna göra bedömningar av allmänna rådens status och 

förhållande till lagen. Domstolen är helt fristående från myndigheten och det finns mindre 

                                                
225 FPL 9 § 3 st., 8 §, 10 §, 20-27 §§, 29 §, 30 §.  
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anledning för denna att med hänsyn till vem som upprättat råden sätta för stor tilltro till 

dem.226 Detta bör medföra att det finns större möjligheter för företagen att vinna framgång 

med att hävda att man uppfyller lagen på ett alternativt sätt i förhållande till allmänna råden. 

Framförallt bör en prövning vid domstol innebära ett ökat förtroende från marknadens sida då 

domstolen är objektiv och fri från FI:s agenda.  Vid varje beslut får man dessutom tre separata 

bedömningar av hur allmänna råd och dess förhållande till lagen ska tolkas, domstolens, FI:s 

och tillsynsobjektets. FI:s flexibilitet i att anse sig bundna av deras egna utformade 

vägledningsdokument kan inte anses acceptabelt. En domstolsprövning ger inte FI utrymmet 

att välja huruvida deras egna dokument ska vara bindande.227   

 

Att få en oberoende prövning är alltså en stor fördel vad gäller de risker som är kopplade till 

normgivning och tillämpning av allmänna råd. Den oberoende prövning som man får vid en 

domstolsprocess torde man även kunna få med en sanktionsnämnd på myndigheten.228 Det 

viktiga är då att det oberoende organet är tillräckligt avskilt från resterande del av 

myndighetens verksamhet. I England har man i lag fastslagit att minst en av de personer som 

utför sanktioneringen inte får ha varit inblandad i utredning och tillsyn.229 Med en sådan 

reglering finns dock risk för att den övervägande delen av de som fattar ett beslut även 

tidigare medverkat i ärendet. Detta innebär att förutsättningarna för en objektiv prövning och 

för en oberoende sanktionering inte nämnvärt ökar i förhållande till idag. Det bör därför, 

precis som i Frankrike, finnas regler om att de som arbetar på en sanktionsnämnd inte ska 

vara inblandade i övrig verksamhet på FI.230 Trots en sådan tydlig uppdelning så kommer en 

sanktionsnämnd inte vara eller uppfattas vara lika fri och oberoende som en domstol. Ett 

alternativ är att man för att få en oberoende prövning av hur allmänna råd bör tillämpas 

istället såsom på ESMA har en oberoende utredare som sedan presenterar sin utredning för 

beslutsfattaren. Beslutsfattaren skulle vara styrelsen i FI:s fall. Styrelsen är då oberoende i 

förhållande till utredaren men har fortfarande ett övergripande ansvar för myndigheten.  

 

                                                
226 Visserligen har vår undersökning visat att FörvR tenderar att sätta stor tilltro till FI:s bedömningar i beslut och 
det finns anledning att anta att man med en obligatorisk domstolsprövning kommer lägga stor vikt vid 
inspektionens framställning. Se ovan avsnitt 7.3. Det ligger dock en skillnad i det att man inte har ett färdigt 
beslut från FI utan endast ett yrkande på en viss åtgärd, domstolen har inte att göra med ett överklagande utan 
med ett nytt mål. Frågan bör vidare till viss del bero på domstolens kompetens i ärenden av denna typ. SA 
remissyttrande maj 2013, s. 15.   
227 SA remissyttrande maj 2013, s. 16.  
228 Svenska Bankförening m.fl., Framställning 2011, s. 2. 
229 Bank of England Prudential Regulation Authority, Home > Prudential Regulation Authority. Prudential 
regulatory authority  [http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/default.aspx] lydelse: 2013-11-05.  
230  Franska finansiella koden L621-2, L612-4.  
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11.1.2 Risk för oklar befogenhet 

Det har ovan konstaterats att det finns en risk med att vissa av FI:s beslut ibland rör 

principiella frågor och frågor som gränsar till andra områden. FI har stor befogenhet att 

utforma reglering och praxis. Ju större befogenhet en myndighet har desto större krav bör 

ställas på rättssäkerhet. Detta blir än viktigare när det även visat sig att FI ibland överskrider 

sin befogenhet. Att ha ett domstolsförfarande vid sanktionering skulle dela upp befogenheten 

vilket skulle öka rättssäkerheten då all makt inte är samlad. Det finns en fara i att förarbeten 

på ett enkelt sätt blir överspelade av FI:s beslut på grund av myndighetens självständighet i 

förhållande till lagstiftning. Ovan såg vi hur FI i ett beslut tillskapade ett “kompletterande 

ansvar” utifrån oklara förarbeten. I en domstol finns domarkompetens och mer erfarenhet av 

oklara rättslägen och om ett beslut eller dom ska kunna leda till nya åligganden torde en 

domstol vara bättre lämpad för detta. Av remissvar framgår även att detta är något som 

marknaden lägger vikt vid.231 FI utformar ibland regler som ligger på gränsen för 

myndighetens befogenhet, såsom vad gäller ersättningsreglerna. En domstolsprövning skulle 

innebära en mer objektiv och oberoende prövning av i vilken utsträckning och hur reglerna 

kan tillämpas.232  

 

Inspektionen kan även sägas ha stor befogenhet i det att de sanktioner man har att tillgå är 

tämligen ingripande. Motivet till att man i Finland överförde en del beslutanderätt vad gäller 

sanktionsavgifter var att avgiften kraftigt höjdes till att kunna uppgå till 10 miljoner EURO.233 

Man ansåg att de högre avgifterna borde utdömas av en oberoende och fristående domstol.234  

I Sverige har KV sanktionsavgifter som kan uppgå till jämförbara belopp. Det finns där en 

begränsning uttryckt som en andel av vinsten men det finns inga beloppsgränser varför 

avgiften kan bli väldigt hög.235 För FI finns beloppsgränser i kronor, ofta är den högre gränsen 

50 miljoner kronor men i ett fall kan den likt Finland uppgå till 100 miljoner.236 För KV och 

för Finska Finansinspektionen sker prövningen av de höga beloppen i domstol. Med hänsyn 

till att avgiften kan uppgå till samma belopp är det intressant att man inte ansåg att samma 

                                                
231 SA remissyttrande maj 2013, s. 14.  
232 Se diskussion kring överprövning av normskapande beslut i SA remissyttrande maj 2013 s. 16. 
233 Finska Lagen om Finansinspektionen, 41 §.   
234 Finsk prop. 32/2012 rd s. 282 f.  
235 Se KonkL 3 kap. 6 §.  
236 Se Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden [cit. LOUA] 7 kap. 2 § där maxavgiften är 
100 miljoner och LBF 25 kap. 9 § där 50 miljoner kan utdömas vilket bland annat blev fallet för Forex två 
gånger. 
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motiv var av någon särskild vikt vid införandet av de höga sanktionsavgifterna hos FI.237  

ESMA har mandat att utdöma 750 000 EURO som maximalt bötesbelopp. Detta är inte ens i 

närheten av FI:s befogenhet att utdöma 100 miljoner kronor.238 Trots detta är förfarandet på 

ESMA i väsentlig grad mer utförligt uppbyggt för att säkerställa rättssäkerhetskrav.   

 

På liknande sätt såsom vid en domstolsprövning kan ett införande av sanktionsnämnd öka 

rättssäkerheten genom att befogenheten delas upp på olika organ och makten inte längre är 

samlad. Även här är det därför viktigt att det finns en tydlig uppdelning av rollerna vilket både 

ESMA och Revisorsnämndens tillsynsordning är exempel på. För att ytterligare öka 

förtroendet för att FI:s befogenhet hanteras på ett rättssäkert sätt bör det inte vara upp till 

myndigheten att besluta om uppdelning av funktionerna utan detta bör vara reglerat i 

författning. Ett beslut som inte är fattat i enlighet med författning är ogiltigt.239  

 

Vi har konstaterat att det vid prövning av frågor som ligger på gränsen till myndighetens 

befogenhet och som är av principiell natur torde vara en fördel med domarkompetens. Det är 

därför viktigt att man även i sanktionsnämnden tar in personer som har domarerfarenhet. Man 

skulle kunna utforma det som i Revisorsnämndens tillsynsnämnd. Där har man en 

sammansättning av hovrättspresidenter, justitieråd från HFD samt ledamöter från diverse 

branschorganisationer som exempelvis Skatteverket och Revisionsbyråer etc. Det finns 

uttryckliga krav på att ordföranden och vice ordförande ska vara jurister och ha 

domarerfarenhet.240  Det finns inget lagstadgat krav på domarkompetens i FI:s styrelse.241 När 

en uppdelning av kompetenserna på Revisorsnämnden diskuterades så framfördes att vissa 

kunskaper såsom juridisk kompetens och domarerfarenhet var egenskaper av stor vikt vid ett 

disciplinärt förfarande. I förslaget poängterades även att revisionskunskap var viktigt vid 

sanktioneringen.242 Att det ska finnas expertkunskap på området hos sanktionsorganet har 

även understrukits vad gäller FI.243 Det har även påtalats att kompetensen på FI inte når upp 

                                                
237 Att notera är dock att även Skatteverkets sanktioner kan uppgå till liknande belopp och att prövningen då sker 
på myndigheten.   
238 Förordning om ändring av kreditvärderingsinstitut art. 36. 
239 Uppdelningen på Revisorsnämnden och ESMA är reglerad i författning. Se Revisorsnämndens förordning 3 § 
och Förordning om ändring av kreditvärderingsinstitut art. 23e.  
240 Revisorsnämnden, Tillståndsnämndens ledamöter, Om Revisorsnämnden/Tillsynsnämnden, 
[http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn/organisation/namndledamoter.html] lydelse: 2013-11-25 samt 
Revisorsnämndens Förordning 3,5 och 8 §§. Det kan noteras att det är regeringen som utser Revisorsnämndens 
tillsynsnämnd.  
241 FI:s Arbetsordning 2.1, FI:s Förordning 8 och 9 §§.  
242 Prop. 1994/95:152 s. 61.  
243 SOU 2013:65 s. 427. 
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till de krav som bör ställas med hänsyn till komplexiteten i de regler som myndigheten har att 

tillämpa.244 Detta innebär att det i vilket fall som helst finns anledning att se över 

kompetensen på FI.  

 

11.1.3 Bristande utredning och motivering 

Vi har kunnat visa på att det finns en risk för brister i FI:s utredning av ärenden. Vi har pekat 

på att det finns en risk för att FI försöker frånskjuta sig utredningsansvaret då man använder 

sig av vad som kan liknas vid en omvänd bevisbörda.  FI:s resurser får anses vara svaga i 

förhållande till det tillsynsarbete de har att utföra.245 Detta kan vara en bidragande faktor till 

att utredningarna blir bristfälliga. En domstolsprocess innebär att ansvaret för fullgod 

utredning överförs till domstolen. Om den utredning som FI framlägger till domstolen är 

bristfällig finns därför möjlighet att domstolen genom processledning och undersökning tillser 

att utredningen blir fullständig. Det torde även vid domstolsprövning ligga i FI:s intresse att 

utredningen blir utförlig. En utredare som måste presentera sin utredning för en domstol torde 

ha stort incitament till att utföra utredningen på ett fulländat sätt.246 

 

Vi har även kunnat visa på att det finns brist vad gäller FI:s motivering i förhållande till 

allmänna råd och, enligt vår mening, även vid anmärkning mot enskilda i en styrelse. Har man 

ett kontradiktoriskt förfarande så måste domstolen göra en avvägning mellan två motstående 

perspektiv och då blir motiveringen en naturligt viktig del. I en domstolsprocess får företaget 

möjlighet att utveckla sin åsikt om tolkning och tillämpning av ett allmänt råd och har heller 

inte anledning att av taktiska skäl undvika att göra detta. På samma vis har en enskild 

möjlighet att utveckla varför man anser sig lämplig. Inspektionen kommer som motpart sedan 

yttra sig över detta och framföra motargument. Detta resulterar i att domstolen får två 

motstående tolkningar att välja mellan och måste tydligt motivera sitt val. Domens utformning 

kan på detta vis utvecklas genom en tvåpartsprocess.247  

 

Att ha en sanktionsnämnd bör likt ett domstolsförfarande göra att det finns ett intresse hos 

FI:s styrelse att göra en fullgod utredning innan ett förfarande inleds. På ESMA låter man som 

                                                
244 SA remissyttrande maj 2013, s. 15.  
245 Se bland annat Howell Jacksons rapport, A report on the Mandate, Structure and Resources of the Swedish 
Financial Supervisory Authority, november 2010, s. 253 och 255 och SA remissyttrande maj 2013, s. 14 f.  
246 Se omfattning av utredningstid som KV lägger ner i KV skrivelse 2013, s. 2.  
247 Se vidare Svenska Bankförening m.fl., Framställning 2011, s. 2. 
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nämnts en oberoende part ansvara för utredningen. Detta skulle kunna göra att utredningen 

blir mer ordentligt utförd då dennes uppgift endast är att utreda. På så sätt blir 

resursallokeringen effektivare samtidigt som rättsäkerheten ökar. På ESMA har utredaren inga 

tidigare kunskaper om de personer som är under utredning och har förutsättningar för att 

företa utredningen förutsättningslöst.248 Detta torde säkerställa att utredningen genomförs på 

ett objektivt sätt och sålunda att den blir fulländad. I ESMA:s tillsynsordning finns även 

formalkrav i författning om hur processen ska gå till. Såsom att rätten till försvar ska beaktas 

under hela processen, de berörda ska underrättas om att utredningen lämnas över till ESMA:s 

tillsynsstyrelse och de har rätt att få tillgång till utredningen. Vidare ska utredaren höra 

personer som är involverade i de frågor som utreds och ge de tillfälle att yttra sig över fakta. 

Utredaren har också krav på sig att ta hänsyn till allt som framförs av de personer som är 

under utredning. ESMA:s tillsynsstyrelse ska även i beslutsprocessen ge de berörda tillfälle att 

yttra sig över omständigheter som funnits.249 Förfarandet syftar alltså till att utredningen ska 

vara tillfredsställande och regleringen borde kunna innebära att så blir fallet. Om man inför en 

sanktionsnämnd eller om man har en oberoende utredare så bör man precis som på ESMA 

uppställa vissa formalkrav på utredningsplikten.  

 

Vidare har vi konstaterat att den kontradiktoriska processen i domstol kan bidra till bättre 

motivering. Man bör därför söka införa en sådan process även vid en sanktionsnämnd. I 

Frankrike har man infört ett system där myndighetens styrelse intar rollen som motpart vid 

förfarandet i sanktionsnämnden och man har successivt ökat styrelsens roll vid processen. En 

representant från styrelsen ska medverka vid förhandlingen och utveckla och argumentera för 

styrelsens ståndpunkt.250 Det finns anledning att införa samma system i Sverige och FI:s 

styrelse bör sålunda inta rollen som motpart i processen vid en sanktionsnämnd. Det bör även 

finnas krav på att parterna ska yttra sig över varandras framställningar och yttranden för att 

öka möjligheten och incitamentet till kontradiktion.251 

 

                                                
248 Förordning om ändring av kreditvärderingsinstitut art. 23 e - art. 25.  
249 Förordning om ändring av kreditvärderingsinstitut art. 23 e p. 2.  
250 Autorité des marchés financiers, The AMF / Enforcement Committee, Enforcement Committee, 
 [http://www.amf-france.org/en_US/L-AMF/Commission-des-sanctions/Presentation.html] lydelse: 2013-11-05. 
250Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Accueil /Commission des sanctions /Composition et 
organisation, Composition et organisation [http://www.acpr.banque-france.fr/commission-des-
sanctions/composition-et-organisation.html] lydelse: 2013-11-05.  
251 Dylika krav uppställs i den franska processen.  
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11.1.4 Inkonsekvens i besluten 

Vi har ovan visat att det finns en risk för att enhetlighet inte skapas i vissa processer och att 

det är oklart i vilka fall som vilka ingripanden kommer i fråga. Sanktionerna är allvarliga och 

trots detta finns ingen konsekvens i hur och när bedömningar av styrelsen görs. Det är även 

tveksamt om FI reflekterar kring proportionalitetsprincipen vid valet av sanktioner.252 Hade 

situationen varit sådan att FI agerade som en åklagare och la fram en utredning inför en 

domstol varefter ett kontradiktoriskt förfarande följer skulle förutsebarheten kunna öka då 

ramen för prövningen skulle vara betydligt tydligare.253 Det blir förutsebart för såväl styrelse 

som företag om man vet vilka sanktioner som kan komma på fråga. Som det är idag skickas 

en begäran om yttrande från FI till företaget där information ges om vilka sanktioner som kan 

meddelas vid ett regelbrott. Av denna information framgår dock inte vilka sanktioner som FI 

överväger i det aktuella fallet.254 Den ram som måste ställas upp för en process i domstol 

bidrar alltså till en tydlighet och säkerhet i vilka bedömningar som kommer att göras. Det bör 

därför även vid införande av en sanktionsnämnd ställas krav på att inspektionen då de vänder 

sig till nämnden fastställer en ram för processen. Denna ram bör specificera såväl vilka 

sanktioner som yrkas på samt vilken som är grunden för ingripandet.255  

 

Inkonsekvensen i besluten har även att göra med att det är fråga om komplexa och 

skönsmässiga bedömningar som kan ge upphov till många olika ingripanden och sanktioner.  

Som vi har visat ovan är bestämmelsen i LBF 6 kap. 2 § ett exempel på en sådan 

bestämmelse. Att bedömningarna är komplexa och skönsmässiga talar för att frågan bör 

avgöras i domstol.256  Att notera är att när man började med låta myndigheter besluta om 

sanktioner så var utgångspunkten att bedömningarna skulle vara enkla.257  

 

De regler som FI har att tillämpa är administrativa sanktioner som saknar subjektiva rekvisit 

vilket även använts som ett argument för att inte ha domstolsprövning.258 Det uttrycks dock i 

                                                
252 SA remissyttrande maj 2013, s. 16.  
253 Se SN remissyttrande november 2013, s. 5, om att det bör vara tydligt vilka sanktioner som kan komma 
ifråga. Se även remissinstansernas förslag i SOU 2013:65 s. 408 f.  
254 Sanktionsprocess, s. 7.  
255 På detta sätt går KV tillväga för att få sanktioner utdömda av Stockholms Tingsrätt. Se Konkurrensverket, 
Sanktioner, Start/Konkurrens/Sanktioner, [http://konkurrensverket.se/t/Page____4019.aspx] lydelse: 2013-11-25.  
256 Warnling-Nerep 2010, s. 185.  
257 Prop. 1971:10 s. 197-198. 
258 Lagstiftaren har i tidigare lagstiftningsärenden ansett att det inte föreligger hinder mot att ha system med 
sanktionsavgifter vid sidan av det straffrättsliga förfarandet. Motivet till detta är främst att en administrativ 
sanktionsavgift till skillnad mot vad som gäller för straffrättsligt ansvar inte förutsätter uppsåt eller oaktsamhet 
från den som ställs till ansvar för en gärning, se Regeringens proposition (2006/07:65) Informationskrav i 
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förarbetena till LBF att det agerande som föranleder en anmärkning eller varning som regel 

torde innehålla något av de subjektiva rekvisiten.259 Man kan även se att det görs vissa 

bedömningar med subjektiva inslag vid anmärkning mot styrelsen.260 Det kan vidare 

konstateras att det är svårt att anse att finna någon ansvarig för en brist utan att bedöma 

dennes handlande. I så fall skulle styrelsens och VD:s  ansvar vara rent strikt vilket vår 

undersökning visar att det inte är då man i vissa fall inte anmärker mot styrelsen trots 

allvarliga överträdelser som styrelsen ansvarar för.261 Även det faktum att sanktionerna torde 

utgöra anklagelse om brott enligt Europakonventionen innebär att det måste finnas visst 

utrymme för denna typ av bedömningar.262 Visserligen gäller att det är tillräckligt att detta 

sker efter överprövning men vår utredning har dock visat att det ibland är svårt att få till en 

sådan prövning.  

 

En viktig grund för att inte låta KV besluta om sanktioner var just att reglerna man har att 

tillämpa innehåller subjektiva rekvisit i form av krav på oaktsamhet eller uppsåt, vilket gör 

ansvaret mer likt det i brottmål.263 Samma argument har använts i förarbetena till 

miljösanktionsavgifter för NvV.264 Att notera är att KV har påpekat att man inte kan påstå att 

det föreligger någon särskild likhet med brottmål då de subjektiva rekvisiten inte har samma 

innebörd som de har i en straffrättslig bedömning, utan man anser att ansvaret har utvecklats 

till att snarast utgöra ett strikt sådant.265 Att det för FI:s bedömningar formellt sätt saknas 

subjektiva rekvisit innebär alltså inte att det inte rör sig om bedömningar med subjektiva 

inslag och att KV formellt sett har ett krav på subjektiva bedömningar innebär inte att dessa 

inte kan bli förhållandevis schabloniserade. Den vikt som har lagts vid de formella kraven på 

subjektiva rekvisit torde sålunda vara överdriven och det som istället borde vara avgörande är 

                                                                                                                                                   
noterade företag, m.m.,  s. 233 samt jämför prop. 2006/07:115 s. 508 och SOU 2013:65 s. 352 och 426, se även 
avsaknad av subjektiva rekvisit i exempelvis LBF 6:4 b.  
259 Prop. 2002/03:139 s. 550.  
260 Se exempelvis bedömningen av VD:n i Länsförsäkringar.  
261 Se vidare resonemang SN Remissyttrande november 2013, s. 5. 
262 Warnling-Nerep 2010, s. 233.  
263 Möjligheten till att låta KV ha beslutanderätt vad gäller konkurrensskadeavgift har diskuterats ingående. Den 
statliga utredningen SOU 2006:99 fick inför den nya konkurrenslagen i uppdrag att utreda denna möjlighet och 
frågan togs även upp i prop. 2007/08:135. Se även SOU 2006:99 s. 320 och Warnling-Nerep 2010, s. 209-210. 
264 Å andra sidan tycks frånvaron av subjektiva rekvisit för sanktionsavgifter för AmV inte vara avgörande för 
frågan om var beslut om sanktioner ska fattas. AmV:s sanktioner saknar subjektiva rekvisit men döms ut av 
domstol. Att man inte ska ha subjektiva rekvisit motiveras bland annat med att en sanktion därmed kan 
fastställas i fler fall än idag, att man slipper väcka åtal samt att man riskerar ett lågt bötesstraff istället för en hög 
sanktionsavgift, prop. 2005/06:182 s. 47 och Prop 2012/13:143 s. 104. Att notera är även att man i Finland har 
krav på uppsåt eller oaktsamhet för att påföljdsavgift ska kunna utdömas och att myndigheten har rätt att döma ut 
dessa upp till 1 miljon EURO. Se Finsk prop. 32/2012 rd.   
265 Konkurrensen i Sverige under 90-talet, Konkurrensverkets rapportserie, 2000:1 s. 332 och SOU 2006:99 s. 
320.   



 

62 

vilka bedömningar som faktiskt görs och som det även är rimligt att man gör. Att sådana 

bedömningar enligt ovan både görs och bör göras när enskilda kan bli ansvariga på det 

finansiella området talar sålunda för att sanktioneringen bör ske i domstol. Detta förstärks av 

att FI på ett inkonsekvent sätt hanterar de frågor där subjektiva bedömningar görs eller bör 

göras. Att de bedömningar som kommer i fråga vid FI:s sanktionering är komplexa och 

skönsmässiga samt att det ibland kan bli fråga om subjektiva bedömningar talar även för att 

det bör finnas domarkompetens hos en sanktionsnämnd.  

 

Det är oklart vilka konsekvenser, vad gäller möjligheten till framtida styrelseuppdrag, som ett 

beslut om återkallande av tillstånd kan få för bolagets styrelse. HFD:s dom i Öhman Fonder 

torde dock innebära att ett tidigare beslut mot ett bolag i vars styrelse man suttit, eller till och 

med i vars moderbolags styrelse man suttit ofta kan vara tillräckligt för att man inte ska anses 

lämplig för framtida styrelseuppdrag. FI kan därför förklara någon olämplig som 

styrelseledamot i ett visst fall och detta endast med hänvisning till ett tidigare 

återkallelsebeslut. Det betyder att FI:s beslut kan komma att få stora konsekvenser för 

enskilda individer. Med beslutsfattande i domstol torde förtroendet för att beslutet är korrekt 

fattat öka vilket skulle ge besluten en mer accepterad normativ status. Även om FI:s beslut i 

Öhman Fonder inte direkt kan jämföras med exempelvis KV:s möjlighet att på ansökan till 

domstol få en dom på näringsförbud så har det efter beslutet diskuterats om det inte i 

praktiken innebär ett näringsförbud. Detta då det är osäkert hur länge som ett negativt beslut 

om ledningsprövning gäller.266 I en skrivelse från KV konstateras att beslutanderätt om ett 

näringsförbud definitivt ska kvarstå hos domstolen av rättssäkerhetsskäl.267 Att FI kan fatta 

beslut som får liknande effekter som ett näringsförbud får sägas vara uppseendeväckande med 

tanke på att till och med KV självt, som i övrigt anser att de bör få utökad beslutanderätt, 

anser att denna prövning av rättssäkerhetsskäl bör avgöras i domstol.268  

 

Det kan av anförd anledning argumenteras för att en process i en sanktionsnämnd för denna 

typ av sanktion inte är tillräcklig utan att en domstolsprocess är ett krav. I vart fall kan det inte 

sägas vara rättssäkert eller ägnat att skapa förtroende hos marknaden att FI har att fatta dessa 

typer av beslut utan ha ett tydligare avskiljande av beslutandet. En oberoende utredare skulle 

inte på något sätt avhjälpa denna risk.  
                                                
266 Warnling-Nerep 2011 A, s. 514 f. och Svenska Bankförening m.fl., Framställning 2011, s. 2.  
267 KV Skrivelse 2013, s. 5.  
268 En annan sak är att vilka regler som gäller för ledningsprövning bör klargöras, se Svenska Bankförening 
m.fl., Framställning 2011, s. 2.  
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11.1.5 Finansinspektionens tolkningar blir inte utmanade 

Det finns en risk för att FI:s beslut inte blir överprövade i önskvärd utsträckning av olika 

anledningar vilket gör att FI:s tolkningar sällan blir utmanade eller prövade i en 

kontradiktorisk ordning där ord står mot ord. En del tyder på att företagen i sin relation till 

inspektionen snarare finner sig i dennas tolkning än ifrågasätter den. Med en prövning i 

domstol så riskerar inte företagen att man genom att argumentera för sin sak hamnar i konflikt 

med beslutsfattaren.  Detta borde även göra företagen mer benägna att överklaga då den 

framtida relationen med myndigheten spelar mindre roll. Vad gäller problemet med att man 

inte överklagar på grund av risken för dålig publicitet så kvarstår detta.  

 

Vidare finns problem i det att tolkningen av talerätten ibland hindrar en överprövning. Detta 

problem kvarstår även vid domstolsprövning av sanktioner. En följd av att inspektionen i 

domstolsprocess måste specificera vilka sanktioner man yrkar på och grunder för dessa enligt 

FPL 4 § är dock att domen tydligare borde ange vilka ingripanden som görs och vilka som 

berörs av dessa. Detta bör innebära att det blir tydligare vem beslutet angår enligt FL 22 § 

vilket kan öka möjligheten för styrelseledamöter att få talerätt mot ett beslut om återkallelse 

av tillstånd. Om man dessutom uppställer krav på att en lämplighetsprövning av styrelsen 

alltid görs vid bestämmelser som styrelsen är ytterst ansvarig för torde det finnas större chans 

att som överklagande ha ett berättigat intresse och därmed uppfylla kraven för talerätt.269  

 

Då företagen torde vara mer benägna att argumentera för sin sak vid en domstolsprocess, så 

att det finns möjlighet till att domen blir mer korrekt från början, så minskar även behovet av 

ett överklagande något. Ur individens synpunkt är dock självklart möjligheten till överklagan 

av fortsatt stor betydelse. De krav som uppställs i EKMR innebär vidare att det måste finnas 

möjlighet till överprövning.  

 

Vad som anges ovan talar för att en kontradiktorisk process borde införas i en 

sanktionsnämnd då kontradiktion är en stor fördel vad gäller möjligheten till att FI:s 

tolkningar utmanas. Detta då företagens vilja att utmana inspektionen torde vara större redan i 

första instans samt då riskerna med ett överklagande är färre då relationen med beslutsfattaren 

inte sätts på spel. Problemet med att talerätten tolkas snävt kan som ovan nämnts inte lösas 

med hjälp av en domstolsprocess och det finns ingen anledning att tro att en sanktionsnämnd 
                                                
269 Se resonemang om berättigat intresse Bohlin, Alf, Warnling-Nerep, Wiweka Förvaltningsrättens grunder, 
andra upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm 2010, s. 256, [cit. Bohlin och Warnling-Nerep 2010]. 
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skulle göra någon avsevärd skillnad i denna del heller. Även här kan dock det faktum att man 

fastställer en ram för processen innebära en viss fördel. 

 

11.1.6 Finansinspektionen utsätts för politisk påverkan 

Det finns en risk för politisk inblandning i FI:s beslutsfattande. Det faktum att inspektionen 

har hand om sitt område från regelgivning till sanktionsbeslut och det faktum att deras 

ingripanden i många fall inte granskas av någon extern och från den politiska makten 

oberoende enhet, kan göra att misstankar om politisk inblandning får grogrund. Domstolarna 

lyder inte under regeringen och är därmed helt fria och oberoende i förhållande till denna 

politiska makt. En prövning i domstol skulle därför minska risken för inblandning från 

regeringen i beslutsfattandet och bidra till ett ökat förtroende för tillsynsprocessen. Detta bör i 

sin tur öka förtroendet för sanktionsprocessen.270 Vad gäller FI:s hantering av 

ersättningsreglerna så torde detta problem till viss del kvarstå med en prövning i domstol. 

Även med domstolsprövning av sanktionerna så kan inspektionen, möjligtvis efter politisk 

påverkan eller påverkan från den samhälleliga debatten, framföra kritik angående företags 

regeltillämpning utan att ha företagit någon närmare undersökning. Myndigheten kan dock 

inte hävda att sanktionering kan komma ifråga eftersom man inte har möjlighet att påföra 

sanktioner. Om prövningen av sanktioner sker i domstol så ha denna inte heller samma press 

på sig att sanktionera som beslutsfattare inom myndigheten kan ha efter att myndigheten 

varnat om att sanktioner kan komma ifråga.  

 

Även att införa en sanktionsnämnd skulle innebära en tydlig uppdelning av befogenheterna 

och att beslutsfattaren är oberoende i förhållande till styrelsen och resten av myndigheten. Det 

ska dock konstateras att en sanktionsnämnd som är en del av FI fortfarande lyder under 

regeringen.271 Man kan därför inte hävda att en sådan nämnd har en lika fristående ställning i 

förhållande till regeringen som en domstol. Liksom vid ett domstolsförfarande så löser man 

inte heller genom en sanktionsnämnd problemet med att myndigheten gör informella 

uttalanden om bristande regelefterlevnad utan att ha företagit en närmare undersökning.  

 

 

                                                
270 Se vad Internationella Valutafonden anser om problemet med förtroendet i SOU 2013:6 s. 255.  
271 Jämför Revisorsnämndens tillsynsnämnd.  
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11.2 Effekter på effektiviteten 
Det finns ett antal faktorer som man måste beaktas vid ett avskiljande av beslutanderätten. Det 

kanske främsta argumentet som framförs emot att avskilja beslutandet är 

effektivitetsaspekten.272 Att FI på ett effektivt sätt ska kunna ingripa mot företag vars 

verksamhet innebär en risk för marknadens stabilitet är av stor vikt. Om alltför stort fokus 

läggs vid rättssäkerheten och effektiviteten glöms bort riskerar tillsynsordningen att bli 

tandlös. Krav på effektivitet är även något som ofta uttrycks från EU-håll.273  

 

11.2.1 Tid 

Det står klart att processer i domstol tar betydligt längre tid att genomföra än en intern 

beslutsprocess på en myndighet eftersom formalkraven är höga i domstol och domstolarna är 

högt belastade.274  Då processen sker i FörvR och enligt FPL och inte i TR och enligt RB 

kommer dock formalkraven att vara färre. Ur perspektiv av stabilitet och konsumentskydd på 

den finansiella marknaden måste det onekligen sägas utgöra ett stort problem om det tar lång 

tid att få till ett stopp av en viss verksamhet eller en ändring i en företagsstruktur som innebär 

stora risker för konsumenter och aktieägare m.fl. Detta har varit en stor anledning till att inte 

införa ett domstolsförfarande på finansområdet.275 Att notera är även att man i Finland, då 

man införde domstolsförfarande för en del av sanktionsavgifterna, lät beslutanderätten över de 

mindre sanktionerna stanna på myndigheten för att beslutandet skulle gå snabbt.276 Det är 

även troligt att processen hos FI innan ett domstolsförfarande skulle ta lång tid då det krävs 

tid för att på ett tillfredsställande sätt utreda ett ärende inför en domstolsprocess.277 Problemet 

med att en domstolsprocess tar tid har uppmärksammats för KV:s del och man har därför 

skapat ett system för att fokusera på de viktigaste ärendena.278 Ett av de avgörande skälen för 

att man i den nya konkurrenslagen inte införde en rätt för KV att döma ut straffsanktioner var 

dock att man, trots tidsåtgången i domstol, inte ansåg att effektiviteten krävde att ett sådant 

system infördes. Ett skäl för detta var att det, vad gäller sanktionsavgifter inte är lika viktigt 

                                                
272 Se SOU 2013:65 s. 424, prop. 2002/03:139 s. 1 och 382 ff. samt prop. 2006/07:115 s. 639 f. 
273 Se exempelvis Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att 
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag.  
274 KV Skrivelse (2013), s. 2. Jmf RB och FPL.  
275 SOU 2013:65 s. 427.   
276 Finsk prop. 32/2012 rd s. 282 f. 
277 KV skrivelse (2013) s. 2 och prop. 2007/08:135 s. 76.  
278 Se Konkurrensverkets policy för prioritering av konkurrens- och upphandlingsfrågor, 2010-10-05, [cit. KV 
Prioriteringspolicy 2010] vilket anses vara ett hjälpmedel för att prioritera de allvarligaste fallen då processerna 
tar så lång tid. 
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att processen snabbt leder fram till ett resultat som vid andra sanktioner.279 Detta gör sig även 

gällande för FI:s del. Det är skillnad på att avhjälpa en pågående överträdelse som innebär en 

risk för instabilitet på marknaden och att döma ut en sanktionsavgift för tidigare 

överträdelser.280 I det senare fallet torde inte samma krav på skyndsamhet göra sig gällande. 

När det gäller andra typer av sanktioner än sanktionsavgifter som exempelvis varning och 

anmärkning så är det av större vikt att processen går fort då dessa syftar till att åtgärda en 

pågående överträdelse. Än värre blir problemet vid återkallande av tillstånd då denna sanktion 

kommer ifråga då det finns allvarliga brister i en verksamhet och ett snabbt beslut kan vara 

avgörande för att inte marknadens stabilitet ska riskeras och konsumentskyddet sättas åt sidan.  

 

De problem som följer av att en domstolsprocess tar lång tid behöver inte göra sig gällande på 

samma sätt om man inför en sanktionsnämnd. Vad gäller de formalkrav som gör att processen 

tar lång tid i domstol kan dessa utformas så att de inte är lika många och tidskrävande. Man 

skulle kunna välja de formalkrav i FPL som man anser är lämpligt för att uppnå kraven på 

rättssäkerhet. Genom hänvisning till de paragrafer i FPL som man anser bör gälla kan de 

tillföras processen. 281 Man skulle exempelvis kunna tänka sig att ta bort möjlighet till muntlig 

och offentlig förhandling och sänka kraven på bevisning samt sätta korta tidsramar för 

yttranden m.m. Att förfarandet ska vara mer skriftligt är ett förslag som framförts i 

förarbetena till KonkL.282 Dock anser vi att formalkraven i en sanktionsnämnd kommer att 

behöva vara i princip samma som de krav som uppställs i FPL för att hantera de risker som vi 

identifierat ovan. Detta innebär att processen i en sanktionsnämnd kommer att kunna ta lika 

lång tid som i domstol.  

 

Man kommer dock kunna utforma en sanktionsnämnd på så sätt att man minimerar väntetiden 

i förhållande till en process i domstol.  Man kan se till att det finns tillräckliga resurser för att 

hantera beslutsärenden skyndsamt. Det skulle även kunna utformas en prioriteringspolicy som 

är anpassad för branschen där de viktigaste och mest brådskande ärendena får företräde, allt 

för att upprätthålla kraven på finansiell stabilitet och konsumentskydd.283  

 

                                                
279 Prop. 2007/08:135 s. 83-85.  
280 Regeringens proposition (2007/08:135) Ny konkurrenslag m.m. [Prop. 2007/08:135] s. 83 och statens 
offentliga utredning, En ny konkurrenslag, SOU 2006:99 [cit.  SOU 2006:99] s. 327.  
281 Se exempelvis förslag på detta i SFF remissyttrande november 2013, s. 7.  
282 Att förfarandet ska vara mer skriftligt är dock ett förslag som framförts i förarbetena till KonkL. Se Prop. 
2007/08:135 s. 82-83.  
283 Jämför med KV Prioriteringspolicy 2010.  
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11.2.2 Offentlighet 

Ett domstolsförfarande skulle innebära att de handlingar som hör till ett ärende blir offentliga 

och kan därmed bli kända för tillsynsobjektet vid överlämnande till domstolen. 

Domstolsförfarandet innebär även att man kommunicerar en till domstolen ingiven handling 

med svaranden.284 Om ett företag får sådan information finns risk för att man gör sig av med 

bevis som är företaget till men, att man överför medel till utlandet eller att man på annat sätt 

vidtar handlingar som utgör fara för marknadens stabilitet eller som kan försvåra en framtida 

process. Detta skulle vara ett stort problem ur effektivitetshänseende. Även vid en 

sanktionsnämnd kan denna problematik uppstå då man har en process som involverar 

företaget på ett tidigt stadium i förhållande till beslutsfattandet. I de fall där det finns risk för 

att företaget vidtar handlingar som inverkar förstörande på processen eller som riskerar 

marknadens stabilitet bör det därför finnas möjlighet att ha ett snabbare förfarande och som 

inte involverar företaget. Detta skulle kunna vara interimistiskt.   

 

Det faktum att en process inför en domstol rimligtvis tar längre tid i anspråk gör även att det 

på ett mycket tidigare stadium, i förhållande till sanktionsbeslutet, blir känt att FI anser att det 

finns problem med en viss verksamhet. Detta innebär att det under en längre tid, jämfört med 

vad som är fallet vid en ren myndighetsprocess, kommer råda ovisshet om det finns brister i 

ett företags verksamhet.285 Lite tillspetsat kan man säga att ett företag under denna period blir 

svartlistat utan att det finns ett formellt avgörande i frågan. Vad som endast är ett uttalande 

från FI kan då få direkta konsekvenser på marknaden. Visserligen uppstår även idag dessa 

effekter ibland innan beslutsfattandet, till följd av olika informella yttranden från 

myndigheten. Med nuvarande ordning uppstår dock vanligtvis dessa effekter framförallt efter 

det formella beslutet.286 Det bör även uppmärksammas att det med ett krav på 

domstolsprövning kan bli så att ett företag efter en utdragen process blir frikända och att man 

finner att de inte brustit i sin verksamhet. Företaget har då trots att de inte ansetts ha gjort 

något blivit utsatt för dålig publicitet. Detta är ett problem som skulle finnas även vid en 

sanktionsnämnd.   

 

                                                
284 Se FPL 10 och 18 §§. 
285 SOU 2013:65 s. 427 och KV skrivelse 2013, s. 2. 
286 Warnling-Nerep 2011 A  s. 522.  
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11.2.3 Kompetens 

Ett problem med att överflytta beslutsfattandet från FI till en domstol är att FI idag har stor 

kompetens om reglerna på finansområdet. Att den beslutande instansen har ingående 

förståelse för de frågor som de ska döma över är av avgörande betydelse för att besluten ska 

bli korrekta och därmed för att marknadens förtroende för beslutsorganet ska upprätthållas. 

Det är även av stor betydelse ur effektivitetshänseende att rätt kompetens finns på rätt plats. 

Om beslutanderätten överförs är det således av yttersta vikt att kompetensen i domstolen 

säkerställs.287 Det ska noteras att kompetensfrågan var ett viktigt argument för att SkV skulle 

ha beslutanderätten.288 Detta är även något som diskuterats flitigt vad gäller KV, och som 

föranlett att man där sökt samla prövningen av sanktioner i en och samma domstol för att där 

bygga upp en kunskapsbas.289 För FI:s del gäller att överklagande sker till FörvR vilket 

innebär att olika domstolar har att avgöra ärenden om sanktioner.290 Om man skulle införa en 

obligatorisk prövning i domstol för påförande av sanktioner eller en del av dessa så finns det 

anledning att undersöka om man inte borde samla prövningen i någon viss domstol för att se 

till att kompetenskraven möts. För att tillföra domstolen specialkompetens om finansområdet 

är det även möjligt att i en process anlita en utomstående expert.291  

 

Om man inför en sanktionsnämnd så är det, av samma anledningar som om man överför 

beslutanderätten till domstol, viktigt att kompetensen hos denna nämnd säkerställs. I en 

sanktionsnämnd skulle man kunna sammanföra såväl expertkunskap och domarkompetens 

som gör att processen blir effektiv.  

 

11.2.4 Omprövning 

En förvaltningsmyndighet har rätt att ompröva ett beslut enligt FL 27 § om det till följd av 

nya omständigheter kan anses oriktigt. Detta är en möjlighet som i vissa fall har visat sig vara 

en fördel både för företaget som det finansiella systemet som helhet.292 En domstol får inte 

ändra sitt beslut efter en fattad dom vilket kan innebära ett problem om exempelvis nya 

omständigheter föranleder att en ändring av ett beslut är påkallat. Denna brist på flexibilitet 

                                                
287 SOU 2013:65 s. 427.  
288 Prop. 1971:10 s. 196 och 202. 
289 SOU 2006:99 s. 277. 
290 Se om överklagande till FörvR i exempelvis LBF 17 kap. 2 §, LVM 26 kap. 1 § och LFF 10 kap. 1§. 
291 Se FPL 24 § om den möjligheten.  
292 Se SOU 2013:65 s. 428 och Carnegie 2008. 
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innebär en bristande effektivitet. Problemet ter sig dock olika beroende på vilken typ av 

sanktion det är fråga om. Om det rör sig om ett utdömande av sanktionsavgift så bör detta 

beslut inte påverkas i större grad av förändrade förhållanden då det är en typ av sanktion som 

riktar sig mot tidigare brister.293 När det gäller återkallelse av tillstånd så utgör en domstols 

dom om detta inte ett hinder för FI att utfärda ett nytt tillstånd om förhållandena i företaget 

ändras så att detta är rimligt. Det blir dock mer problematiskt tidsmässigt om ett nytt tillstånd 

utfärdas direkt efter en lång process om återkallelse av tillstånd.  

 

Det problem som kan uppstå rörande omprövning vid en domstolsprocess gör sig inte 

gällande vad gäller sanktionsnämnd. Det bör vara möjligt att införa en ordning där en sådan 

har rätt att ompröva sina beslut. Om denna är en del av myndigheten bör de dessutom ha en 

skyldighet att göra så enligt FL 27 §. 

 

11.2.5 Utredning och ram för talan 

Det finns ytterligare situationer med ett avskiljande av beslutandet som kan inverka dåligt på 

effektiviteten. En sak är att en myndighet kan vara mer motiverad att genomföra ordentliga 

utredningar samt att tydligt motivera sig om man har rätt att utfärda rättsligt bindande beslut 

på myndigheten istället för att behöva gå till domstol.294 Vi har dock kunnat se att FI som har 

beslutanderätt ibland brustit vad gäller exempelvis motiveringen. Det går dock att, såsom vi 

nämnt ovan, argumentera för att myndigheten då den har att presentera sin utredning och 

argumentera för sin sak inför en domstol, har intresse av att utföra detta på ett så kvalitativt 

sätt som möjligt. Av intresse i sammanhanget är också att KV tycks ta sin uppgift på största 

allvar och att utredningarna där ofta är långa och komplicerade varför detta problem inte torde 

ha så stor betydelse.295  

 

Att myndigheten vill vara säker på att få rätt när de går till domstol kan också medföra 

problem. Detta kan leda till att inspektionen väljer att inte utreda ett visst företag eller att inte 

göra en framställan om sanktionering när man anser att man inte har tillräcklig bevisning. 

Samtidigt som det är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att bevisningen är tillfredsställande kan 

                                                
293 Se resonemang om detta angående KV i SOU 2006:99 s. 327.  
294 Detta påstår i alla fall KV i SOU 2006:99 s. 318. 
295 KV skrivelse 2013, s. 2.  
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det inte uteslutas att om FI i större utsträckning än idag väljer att inte gå vidare i ett ärende så 

kan detta få negativa effekter på marknadens stabilitet och konsumenternas skydd.296  

 

Även om kravet på att förevisa en utredning och fastställa en talan inför domstol som ovan 

påpekats skulle kunna ge FI motivation att bli tydligare och mer utförliga i sin utredning så får 

det sägas finnas en risk för att man inte alltid lyckas precisera sig, särskilt med hänsyn till det 

till den flora av sanktioner man har att tillgå och det ibland invecklade regelsystem man har 

att tillämpa. Detta är ett problem som funnits för KV då man har haft svårt att fastställa sin 

talan i förfarandet när man vänt sig till domstolen. Detta har i vissa fall haft konsekvenser för 

processen då domstolen har att följa den ram som följer av KV:s stämning. Domstolarna har 

inte heller i den utsträckning som krävts för att framskaffa en tillfredställande utredning 

använt sig av processledning.297 Om kravet på att fastställa ramen innebär att det inte blir 

någon sanktion, i fall där det annars hade blivit så, torde detta utgöra en rättsförlust som är 

negativt för både rättssäkerheten och effektiviteten.  

 

Problemet med att FI:s styrelse kommer vilja säkra bevisning innan man för en process 

kommer göra sig gällande även vid en sanktionsnämnd.  Utredningen kommer säkerligen att 

ta tid då man inte kommer att vilja föra en process utan att vara säker på sin sak. Det finns då 

risk för att myndigheten tvekar på att gå till sanktionsnämnden. Om samtliga sanktioner dock 

hanteras av en sanktionsnämnd så måste styrelsen gå till nämnden för att ingripa mot ett 

företag. Detta torde skapa incitament för FI att driva fler processer och begränsa FI:s 

utredningstid då ett sanktionsbeslut ibland är brådskande. Då det med hänsyn till 

rättssäkerheten bör finnas krav på att styrelsen fastställer ramen för processen så kommer 

risken för att man ibland misslyckas med detta göra sig gällande även med en 

sanktionsnämnd. Processen blir mer låst och risken finns att någon brist i företaget faller 

utanför talan eller att någon sanktion som hade varit lämplig inte kommer i fråga. Detta torde 

dock vara en effektivitetsbrist som kan anses rimlig för att uppnå krav på rättssäkerhet.  

 

 

                                                
296 En risk som diskuteras kring avgifterna hos NvV är att de mindre allvarliga förseelserna sanktioneras med 
avgift men att de allvarligare inte sanktioneras alls.  Se prop. 2005/06:182 s. 43- 44. Samt KV skrivelse 2013, s. 
3, om att få ärenden förs vidare. 
297 Prop 2007/08:135 s. 77 och SOU 2006:99 s. 319 ff.  
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11.3 Slutsats  
Det kan konstateras att en process i domstol med de krav som finns på en sådan borde kunna 

komma tillrätta med många av de rättssäkerhetsproblem som vi har identifierat. Om man inför 

prövning i domstol finns en stor chans att de problem som finns med frihet vid normgivning 

och tillämpning kommer att minska då man har en oberoende bedömare. Vidare kan 

konstateras att när befogenheten att sanktionera avskiljs från myndigheten så ökar 

rättssäkerheten och förtroendet för beslutsprocessen. Prövning i domstol bör även ge 

myndigheten incitament att företa ordentliga utredningar och den kontradiktoriska processen 

skapar förutsättning för mer utförliga motiveringar. Att FI måste fastställa ramen för talan i 

domstol innebär att det blir tydligt vilka bedömningar som där kommer att göras. En domstol 

torde vidare vara mer kompetent att hantera vissa typer av bedömningar. När beslut ger såpass 

långtgående konsekvenser att de kan likställas med näringsförbud torde det av endast den 

anledningen finnas skäl att ha en domstolsprocess. Vad gäller risken med att FI:s tolkningar 

inte blir utmanade så kommer en domstolsprövning innebära att dessa tolkningar blir 

utmanade redan i första instans. Relationen med FI kommer inte heller stå i vägen för en 

överklagan. Dock kommer problemet med talerättens snäva tolkning att kvarstå. Förtroendet 

för att beslutsfattandet är fritt från politisk inblandning bör öka vid en domstolsprövning. 

Dock hindrar inte en sådan prövning att regeringens inflytande och påverkan av den 

samhälleliga debatten får oönskade konsekvenser.   

 

Det finns ett antal problem vad gäller prövning i domstol. Vad gäller kompetensen, utredning 

och ramen för talan så bör dessa problem kunna avhjälpas om tillräckliga resurser tillförs. De 

problem som följer av att omprövning inte kan ske och framförallt att ett domstolsförfarande 

tar lång tid innebär dock att sanktionsavgift är den enda av FI:s sanktioner som kan anses 

lämplig att avgöras inom ramen för ett domstolsförfarande. Man skulle också kunna tänka sig 

att införa ett system, liknande det som finns i Finland, där myndigheten måste gå till domstol 

när man anser att en högre sanktionsavgift är lämplig. Men då myndigheten har kontrollen 

över de lägre sanktionsavgifterna medan domstolen har denna kontroll vid de högre så finns 

en risk för att myndigheten drar sig för att lämna över fallet och nöjer sig med att döma ut en 

låg sanktionsavgift. Man får då ett system där man har effektiva ingripanden i bagatellartade 

fall och mot mindre företag medan åtgärder mot mer allvarliga brister och större företag inte 

är effektiva. 
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Ett annat sätt att hantera en del av de problem som finns med ett domstolsförfarande är att 

man, som på KV, har en funktion för avgiftsföreläggande.298 Myndigheten kan då förelägga 

företaget en sanktionsavgift, om företaget accepterar det så gäller det som en vanlig dom, om 

företaget inte accepterar så måste myndigheten som vanligt gå till domstol för att få avgiften 

utdömd. På så sätt kan man i många fall undvika onödiga och långa domstolsprocesser. Detta 

förutsätter dock klara sakomständigheter. Så fort det rör rättsfrågor som kan ha ett 

prejudikatintresse bör en domstol pröva ärendet trots att företag vill godkänna ett 

avgiftsföreläggande.299 Det finns dock en del problem även med detta system. Risken är att 

företagen väljer att acceptera ett föreläggande även om de inte håller med FI om den 

framförda kritiken till undvikande av kostnader och publicitet som följer av en 

domstolsprocess. Sveriges Advokatsamfund menade vid utredningen om avgiftsföreläggande 

för KV:s del att det kan bli risk för alldeles för mycket diskretionära inslag och att den 

processekonomiska taktiken kan ta överhanden vilket i sin tur inte kommer att leda till rätt 

beslut.300 Om det sällan blir en prövning av sanktioneringen så innebär det att myndighetens 

bedömningar och tolkningar inte prövas. Rättssäkerhetsaspekten med att beslut ska prövas av 

domstol och inte internt på myndigheten försvinner då.  

 

Vad gäller sanktionsnämnd så bör en sådan för att komma tillrätta med de risker som vi 

identifierat med FI:s normgivande verksamhet och tillämpningen av allmänna råd vara tydligt 

avskild från resterande del av myndigheten och uppdelningen bör vara baserad på författning. 

Detta skulle även förtydliga befogenheten och förtroendet bör öka. På sanktionsnämnden bör 

man ha en kontradiktorisk process och formella krav på utredning och motivering. Det bör 

finnas krav på att FI ska fastställa ramen inför en process i sanktionsnämnden så att det blir 

tydligt vilka omständigheter som ska bedömas och vilka sanktioner som kan komma i fråga. 

För frågor med så långtgående konsekvenser som FI:s ledningsprövning och för subjektiva 

bedömningar borde det finnas krav på domarkompetens, sådan bör alltså även av denna 

anledning finnas i sanktionsnämnden. Vad gäller risken med att tolkningarna inte blir 

utmanade så torde en kontradiktorisk process lösa de problem som beror på företagens 

förhållande till FI. De problem som beror på bristande talerätt torde kvarstå, de torde dock i 

viss mån kunna avhjälpas i och med att FI måste fastställa ramen inför en process. Risken för 

                                                
298 KonkL 3 kap. 6 §.  
299 Prop. 2007/08:135 s. 87-88. 
300 SOU 2006/99 s. 337 och Prop. 2007/08:135 s. 85.  



 

73 

politisk påverkan måste sägas minska då sanktioneringen överflyttas till ett särskilt organ, 

men organet blir dock inte lika fritt i förhållande till regeringen som en domstol.    

 

En sanktionsnämnd kan man således utforma på ett sätt som tar till vara på de fördelar som 

finns med en domstolsprövning. Det är även möjligt att komma tillrätta med flertalet av de 

problem som finns med en process i domstol. Med tillräckliga resurser kommer man kunna 

minimera väntetiden i sanktionsnämnden. Det är nödvändigt och bör vara möjligt att tillföra 

nämnden den kompetens som krävs. Vidare bör det inte uppstå några problem med 

omprövning i en sanktionsnämnd. Dock finns risk för att en del problem uppstår i det att 

myndigheten måste företa en fullgod utredning och fastställa ramen för talan innan man går 

till nämnden. Med hänsyn till de fördelar som dessa krav dock har ur rättssäkerhetssynpunkt 

så får dessa potentiella problem sägas vara accepterbara. Detta borde kunna öppna för att 

beslut kan fattas av en sanktionsnämnd i fler fall än vad som är rimligt i en domstol. Att införa 

en sanktionsnämnd kommer dock att innebära en stor omorganisering som kräver stora 

resurser och kompetenser för att säkerställa effektiviteten i organet. Detta försvåras av att det 

inte finns tydliga förebilder inom landet.    

 

Man kan göra en indelning på myndigheten på olika sätt. Vi har sett exempel på hur rollerna 

är fördelade i författning på ESMA. Där separerar man utredningen från den övriga tillsynen. 

Beslutsfattandet är dock inte avskilt från tillsynen utan görs av det organ som leder denna. 

Detta skiljer sig från tanken med en sanktionsnämnd. Att beslutsorganet inte är skiljt från 

tillsynen skulle kunna innebära en viss brist på objektivitet. Å andra sidan är beslutsorganet 

skiljt från utredningen och torde kunna ta sig an det material man får från utredaren 

förhållandevis objektivt.  

 

Oavsett hur man gör uppdelningen på myndigheten så finns det anledning att tydliggöra 

fördelningen av rollerna i författning och inte endast i interna regler som är fallet för FI idag. 

Det är viktigt att detta regleras i författning då det ger ökad säkerhet för att FI följer de regler 

som finns för processen och förtroendet för myndigheten därmed ökar. Enligt vår mening 

räcker det dock inte med att endast dela upp funktionerna genom författning. Att fastslå de 

bestämmelser som finns i FI:s arbetsordning, om att styrelsen ska fatta sanktionsbeslut, i 

författning torde inte räcka. Detta då vi kunnat se att styrelsens arbete inte är tillräckligt 

avskilt från övriga delar av myndigheten och detta organ riskerar att inte vara tillräckligt 

oberoende och objektivt.  
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DEL IIII KONKLUSIONER  
 

12 Den perfekta lösningen? 
Vid utformningen av tillsynsordningen på det finansiella området så måste hänsyn tas till 

såväl effektivitet som rättssäkerhet och det är en utmaning att nå en balans mellan dessa. 

Effektivitet och rättssäkerhet ställer i många fall helt motsatta krav på systemet vilket gör att 

hur man än utformar tillsynsordningen så kommer denna att innefatta någon form av 

kompromiss. En prövning i domstol skulle innebära att effektiviteten i för stor utsträckning 

sätts åt sidan. Endast sanktionsavgift torde komma på fråga i domstol då den tid som ett 

domstolsförfarande tar i anspråk skulle göra övriga sanktioner verkningslösa. Om 

beslutanderätten vad gäller dessa sanktioner då skulle kvarstå på FI så skulle de problem som 

idag finns med rättssäkerheten likväl att kvarstå. Att införa en oberoende utredare som är skild 

från övrig tillsyn och sanktionering skulle innebära att rättssäkerheten fortfarande i för stor 

utsträckning sätts åt sidan. Detta eftersom att tillsynsverksamheten och sanktioneringen inte 

skulle vara tillräckligt avskilt i förhållande till varandra. En sanktionsnämnd bör dock kunna 

utformas så att man kommer tillrätta med många av de risker som vi identifierat samtidigt 

som att effektiviteten upprätthålls. Enligt vår mening är därför en sanktionsnämnd den bästa 

lösningen.  

 

Vår framställning har visat att det bästa sättet för att öka rättssäkerheten i processen samtidigt 

som effektiviteten bevaras är att utforma en sanktionsnämnd på följande sätt. Nämnden bör 

vara ett organ inom myndigheten. Nämnden bör endast ha hand om sanktionering. Tillsyn, 

reglering och tillståndsgivning bör handläggas av andra delar av myndigheten. Det bör finnas 

ett utbyte av kompetens och ett tydligt samarbete mellan myndighetens olika delar men det är 

viktigt att de som handlägger sanktioneringen inte på något sätt tar del i tillsyn eller 

regelgivning. Det är enligt vår mening även viktigt att uppdelningen mellan tillsyns- och 

sanktioneringskompetens är reglerad i lag. Sanktionsnämnden ska ha domarkompetens och 

det ska även finnas expertkunskap. Även förfarandet ska vara reglerat i lag och formalkraven 

ska likna de i en process i förvaltningsdomstolen. Det bör vara tillräckligt att genom 

hänvisning till FPL säkerställa att aktuella formalkrav införs i sanktionsprocessen. Det ska 

vara ett kontradiktoriskt förfarande där FI:s styrelse fastställer ramen för talan. 

Handläggningstiden bör dock vara kort och det bör finnas bestämmelser som anger inom 

vilken tid som yttranden och svar ska inkomma. Det bör utformas en prioriteringspolicy som 
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kan användas som ett hjälpmedel för att prioritera de allvarligaste fallen. Det bör vara möjligt 

att överlåta åt sanktionsnämnden att fatta beslut om anmärkning, varning, återkallelse av 

tillstånd, sanktionsavgift, ingripande mot ägare eller ledning samt avsättande av styrelse. Vad 

gäller förbud och föreläggande finns det dock anledning att låta dessa utdömas av FI utan 

beslut från sanktionsnämnden då det inte rör sig om särskilt ingripande åtgärder och med 

hänsyn till effektiviteten samt då det krävs domstolsbeslut för utdömande av vite.  

 

En sanktionsnämnd kan kompletteras med vissa funktioner till vilka vi inte i denna uppsats tar 

närmare ställning men som det finns skäl att överväga vid ett införande. Vid brådskande 

beslut bör man införa en möjlighet till någon form av specialförfarande för att processen ska 

bli snabbare. Man måste dock ha tydliga regler även för en sådan. Kanske kan interimistiska 

beslut vara ett alternativ vid allvarliga hot mot konsumentskyddet och den finansiella 

stabiliteten, man kan då ha ett snabbare och förenklat förfarande i sanktionsnämnden. FI 

skulle också, utan beslut i sanktionsnämnden, kunna ha möjlighet att förelägga om sanktioner 

som blir bindande om företaget frivilligt accepterar föreläggandet. Situationen får dock inte 

bli sådan att företagen av processekonomiska skäl eller publicitetsskäl taktiskt betalar sig ur 

en process. Företagen bör visserligen inte vara lika tveksamma till att inleda ett förfarande vid 

sanktionsnämnd som vid en domstol om den har en snabbare, effektivare och mindre kostsam 

handläggning. Det finns dock risk för att denna typ av system i alltför stor utsträckning 

omintetgör fördelarna med att ha ett avskilt sanktionsförfarande.    

 

 

13 Avslutande kommentar 
När det ställs höga krav på effektivitet så är det ofta svårt att upprätthålla de grundläggande 

principer som syftar till att säkerställa rättssäkerheten. Alltför höga krav på rättssäkerhet kan å 

andra sidan innebära att det grundläggande syftet med tillsynen åsidosätts. Det finns inget 

enhetligt system för tillsyn i Sverige och effektivitet och rättssäkerhet har fått olika stor 

betydelse på olika områden. Utvecklingen tycks ofta ske genom reaktioner på uppkomna 

problem, efter finanskriser eller rättsskandaler samt genom påtryckningar från EU eller från 

annat politiskt håll. På så vis saknas det ett helhetsperspektiv och utvecklingen sker i det 

närmaste ad hoc. Denna konceptlöshet borde uppmärksammas och förbättras.     
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Finansområdet har präglats av en kraftig utveckling de senaste 20 åren, såväl områdets 

storlek, dess komplexitet och dess variation har ökat. Det har varit av avgörande betydelse för 

lagstiftaren att på ett effektivt sätt kunna kontrollera marknaden för att skapa stabilitet och ett 

fungerande konsumentskydd. Detta har gjort att effektiviteten i systemet fått en framträdande 

roll och bidragit till allt kraftigare sanktioner samt en ökad regelgivning. Denna utveckling 

har i sin tur ställt stora krav på företagen som har varit tvungna att anpassa sin verksamhet till 

en snabbt en snabbt växande marknad och en allt mer omfattande reglering. 

 

Ett tydligt uttryck för att effektivitetshänsyn har fått stort utrymme är att alltmer befogenheter 

delegerats till FI och att såväl regelgivning och tillsyn som sanktionering samlats på 

myndigheten. Som en följd av detta har det uppkommit en del brister i FI:s verksamhet. Det är 

svårt att avgöra hur allvarliga dessa brister är men det kan i vart fall konstateras att de bidragit 

till ett minskat förtroende för myndigheten från marknadens sida. Ett bristande förtroende kan 

i sig innebära en bristande effektivitet då det gör företagen mindre benägna att följa 

regelverket och att samarbeta med myndigheten.301 Detta bristande förtroende gör att det finns 

anledning att se över tillsynsordningen. Syftet måste då vara att öka rättssäkerheten och 

åtgärda bristerna utan alltför stort avkall på effektiviteten. Rättssäkerhetsskäl talar emot att en 

övervakande och utredande roll sammanblandas med en dömande funktion.302 I detta arbete 

har vi därför undersökt hur man kan avskilja den dömande funktionen och kommit fram till att 

en sanktionsnämnd är ett rimligt alternativ.  

 

Det finns andra sätt att försöka komma tillrätta med det bristande förtroendet för FI:s 

verksamhet. För det första bör resurserna på myndigheten ses över ordentligt. FI har små 

resurser i förhållande till det uppdrag man har att utföra och även vid en jämförelse med 

utländska motsvarigheter.303 De 330 anställda ansvarar för tillsynen över ca 5000 företag. För 

det andra bör även myndighetens kompetens förbättras. Det har föreslagits att FI i detta syfte 

ska ha möjlighet att erbjuda konkurrenskraftigare löner för att locka kompetens från 

marknaden.304 Ett sätt att tillföra myndigheten ökad kompetens och samtidigt skapa möjlighet 

till granskning av verksamheten kan vara att införa en expertnämnd, en övervakningsnämnd, 

ett tillsynsråd eller liknande. Inför man inte en sanktionsnämnd bör detta övervägas. Vidare 

                                                
301 SOU 2006:99 s. 313.  
302 Prop. 2007/08:135 s. 82. Se även vikten av att avskilja den beslutande makten i utredningen om att överföra 
beslutanderätten till KV i SOU 2006:99 s. 325.  
303 SA remissyttrande maj 2013, s. 14.  
304 SA remissyttrande maj 2013, s. 15.  
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bör det övervägas om inte den lagstiftning som myndigheten har att tillämpa bör förtydligas 

och konkretiseras. Otydlig lagstiftning leder, såsom vi sett i detta arbete, till stor frihet för 

myndigheten vid såväl regelgivning som tillämpning. Tydligare lagstiftning skulle kunna 

hjälpa härvidlag men den närmare detaljregleringen bör stanna på myndigheten då lagstiftning 

ofta är ett alltför otympligt instrument.305 Något som också varit uppe för diskussion och som 

skulle vara en fördel vad det gäller förutsebarheten för företagen är möjligheten till 

förhandsbesked.306 Dessa möjligheter behandlas inte mer ingående i detta arbete men har 

uppmärksammats och bör utredas vidare.  

 

Ett krav från början vid delegering av beslutanderätt till myndigheter för vissa typer av 

sanktioner var att det ska vara tydligt när en sanktion ska utgå så att besluten blir enkla för 

myndigheten att fatta och så att systemet blir förutsebart för företagen. Med en stor mängd 

svenska och utländska företag med olika unika verksamheter under FI:s tillsyn samt en 

alltmer komplex reglering kan det inte längre påstås att FI har att ta ställning till enkla 

bedömningar. Som vi diskuterat ovan så bör kraven på rättssäkerhet öka ju mer ingripande en 

sanktion är. Avgifterna på FI är höga och ökar, en del sanktionsbeslut får långtgående 

konsekvenser för fysiska personer och dessutom har det nu införts sanktioner som riktas 

direkt mot enskilda. Det torde därför inte längre vara lämpligt att dessa bedömningar görs av 

samma organ som ansvarar för regelgivning och tillsyn. Att införa en sanktionsnämnd enligt 

vad som beskrivits ovan bör innebära en tydlig och fungerande uppdelning av dessa roller. 

Effektiviteten har en viktig plats i utformningen av en tillsynsordning men det krävs att man 

säkerställer kraven på rättssäkerhet och därmed upprätthåller förtroendet för myndigheten. Ett 

ökat förtroende ger en ökad effektivitet.   

 

                                                
305 Warnling-Nerep 2009, s. 402 ff.  
306 Svenska Bankförening m.fl. framställning 2011, s. 3 ff.  
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Bilaga 1 

 
Undersökning. Då det inte finns några beslut på de allmänna råden än och för att få reda på 
hur företag använder sig av allmänna råd ställde vi fyra frågor till 15 banker som ger ut bolån: 
- Tillämpar er bank det allmänna rådet om bolånetak som finns i FFFS 2010:2?  
- Om ja - i vilken utsträckning? 
- Om nej - hur gör ni annars? 
- Har ni en intern instruktion som reglerar detta? 
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Hej	  Kimila	  och	  Jonas	  –	  här	  kommer	  svar	  på	  de	  frågor	  ni	  skickat	  till	  Viveka	  Hirdman-‐Ryrberg 

	   

-‐	  Tillämpar	  er	  bank	  det	  allmänna	  rådet	  om	  bolånetak	  som	  finns	  i	  FFFS	  2010:2?	  	  

Ja vi tillämpar regeln att nya lån inte bör överstiga 85 procent av bostadens 

marknadsvärde 

	   

-‐	  Om	  ja	  -‐	  i	  vilken	  utsträckning?	  

Om inga speciella förhållanden råder så tillämpas det vid all nyutlåning av bolån 

	   

-‐	  Om	  nej	  -‐	  hur	  gör	  ni	  annars? 

-‐	  Har	  ni	  en	  intern	  instruktion	  som	  reglerar	  detta?	  

Våra interna rutiner återspeglar rådet om bolånetak 

	   

	   

Med	  vänliga	  hälsningar 

	   

	   

Anna 

	   

Anna Helsén  

Head of Media Relations and Group Press Officer  

SEB Group communications  

Phone: +46 8 763 99 47. Mobile phone: +46 (0) 70 698 48 58  

Switchboard: +46 771 621 000  

Postal Address: SE-106 40 Stockholm  

Office Address: Kungsträdgårdsgatan 8  

E-mail: anna.helsen@seb.se 

http://www.sebgroup.com/press 
 

	  

	  



 

90 

	  

Hej	  Kimilia	  och	  Jonas!	  
	  	  
Tack	  för	  ert	  meddelande.	  
	  	  
Vi	  undersökte	  saken	  med	  en	  kollega	  som	  är	  produktansvarig	  för	  bolån	  och	  fick	  följande	  svar.	  
	  	  

Vi	  tillämpar	  regelverket	  med	  bolånetak	  i	  full	  utsträckning 

Vi	  har	  ett	  internt	  regelverks/kriterier	  som	  reglerar	  detta 
	  	  
Önskar	  er	  en	  fortsatt	  bra	  dag!	  
	  	  
Frida Derke | Kundservice | Skandiabanken 
Direkt: + 46 (0)771 55 55 00 
Besöksadress: Kungsgatan 28 | 106 55 Stockholm | skandiabanken.se 
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Hej	  igen,	  
	  	  
Swedbank	  tillämpar	  rekommendationen	  kring	  bolånetak	  fullt	  ut	  och	  vi	  har	  
interna	  instruktioner	  som	  reglerar	  detta.	  Behöver	  ni	  mer	  input	  i	  frågan	  är	  
ni	  välkomna	  att	  kontakta	  
	  	  
Eva.sundberglaigar@swedbank.se	  
	  	  
Mvh	  
//	  Mats	  

Mats Wikman	  
Swedbank	  
	  	  
Chef Affärssupport Contact Centre	  
Channel & Concepts	  
	  	  
Swedbank AB (publ)	  
105 34  Stockholm	  
Phone: +46 (0)8 5859 4108	  
Mobile: +46 (0)70 639 3443	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 

 
 
Hej!	  	  
	  
Här	  kommer	  svar	  på	  era	  frågor:	  	  
	  
- Tillämpar er bank det allmänna rådet om bolånetak som finns i FFFS 
2010:2? Svar: ja	  	  
 
- Om ja - i vilken utsträckning? Svar: reglerna gäller vid all nyutlåning 	  
   
- Om nej - hur gör ni annars?	  	  
 
- Har ni en intern instruktion som reglerar detta? Svar: ja, belåningsgrader regleras i våra 
instruktioner	  	  
	  
Lycka	  till	  med	  uppsatsen!	  	  
	  
Med vänlig hälsning	  	  
	  
Yvonne Orre	  	  
	  
	  
	  	  
Yvonne Orre	  	  
Kreditchef / Head of Credits	  	  
Torsgatan 12	  	  
103 70 STOCKHOLM, Sweden	  	  
Telefon: +46 (0)87010058	  	  
Mobil: +46 (0)705957706	  	  
Handelsbanken Direkt Privat: 0771-77 88 99	  	  
Handelsbanken Direkt Företag: 0771-23 40 00	  	  
yvni01@handelsbanken.se	   
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Hej	  Kimilia	  och	  Jonas! 

	   

Vi	  följer	  FFFS	  2010:2.	  Vi	  lånar	  ut	  maximalt	  85	  %	  av	  bostadens	  värde. 

Detta	  gäller	  all	  nyutlåning	  samt	  omläggning. 

Vi	  har	  en	  kreditinstruktion	  och	  kreditpolicy	  som	  reglerar	  vår	  kreditgivning. 

	   

	   
Med vänlig hälsning 

 

 

 

Niklas Hall 

08-56283215 

Niklas.Hall@lansforsakringar.se 

lansforsakringar.se/Stockholm 
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Hej Kimilia och Jonas,	  
 	  
Vi följer det allmänna rådet dvs en kund idag kan få bolån på upp till 85% av bostadens värde. Vill ni 

ha mer detaljerad information kan ni kontakta SBAB eftersom vi förmedlar deras produkt.	  
 	  
 	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
	  	  
Jessica	  Svantesson	  
Ikano	  Bank	  
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Bilaga 2 
 
Hej! 
  
Under de senaste fem åren så finns det 146 mål där Finans Inspektionen är part i, och där 
domstolen har meddelat dom. 
Av dessa 146 mål har 124 (inte 128) fallit till Finans Inspektionens fördel. 
  
  
Med vänlig hälsning 
Giselle Delgadillo Rodriguez 
Domstolssekreterare, Administrativa avdelningen, Registreringsenheten, Förvaltningsrätten i 
Stockholm 
08-561 68033 • giselle.delgadillorodriguez@dom.se • Postadress: 115 76 Stockholm • 
Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Fax: 08-561 680 01 
• www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 
 

 

 
 
	  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

Bilaga 2 Komplettering 
Fall där beslut ändrats till FI:s nackdel 

       
Målnr        
       * 
målsamb. 

Mgrp/ 
Mtyp 

Inkom Org. enhet Saken Målstatus Partställning 

21751-12  25/25 
  

2012-10-
19  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
NotA10:2 
DomA10:2  

Rättidsprövning i 
mål enligt lagen 
om handel med 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2013-09-27  

Partställning: Paradigm 
Capital Value Fund 
SICAV ./. 
Finansinspektionen  

14763-12  35/14 
  

2012-07-
11  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:10 
DomA10:1  

anmälningsskyldi
ghet för vissa 
innehav av 
finansiella 
instrument  

Överklagat 
2013-09-25  

Partställning: Roger V 
Hardy ./. 
Finansinspektionen  

12259-12  25/25 
  

2012-06-
08  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:10 
DomA10:5  

handel med 
finansiella 
instrument  

Överklagat 
2013-08-19  

Partställning: Tindaf AB 
./. Finansinspektionen  

4889-12  35/04 
  

2012-03-
05  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:10 
DomA10:2  

försäkringsrörelse
  

Överklagat 
2013-04-29  

Partställning: Gunnar 
Roos ./. 
Finansinspektionen  

8282-11  25/22 
  

2011-04-
15  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:7 
DomA10:2  

investeringsfonde
r  

Överklagat 
2012-06-21  

Partställning: Cicero 
Fonder AB ./. 
Finansinspektionen  

41614-10  35/14 
  

2010-10-
01  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:7 
DomA10:2  

anmälningsskyldi
ghet för vissa 
innehav av 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2011-10-24  

Partställning: Sahar 
Almashta ./. 
Finansinspektionen  

27773-10  35/14 
  

2010-04-
08  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:7 
DomA10:2  

anmälningsskyldi
ghet för vissa 
innehav av 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2011-10-24  

Partställning: Björn 
Lundgren ./. 
Finansinspektionen  

20801-10  35/14 
  

2010-01-
20  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:7 
DomA10:2  

anmälningsskyldi
ghet för vissa 
innehav av 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2011-09-14  

Partställning: Tycho 
Tullberg m.fl. ./. 
Finansinspektionen  

18553-10  35/14 
  

2009-12-
09  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:7 
DomA10:2  

anmälningsskyldi
ghet för vissa 
innehav av 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2011-09-27  

Partställning: Nicolas E. 
Fischer ./. 
Finansinspektionen  

15626-10  25/25 
  

2009-10-
16  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
NotA10:4 
DomA10:3  

handel med 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2011-06-30  

Partställning: SEB Asset 
Management S A ./. 
Finansinspektionen  
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13167-10  25/24 
  

2009-07-
20  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:10 
DomA2  

värdepappersmark
naden  

Avslutat 
2010-11-05  

Partställning: Acta 
Kapitalförvaltning ASA, 
svensk filial ./. 
Finansinspektionen  

13105-10  25/25 
  

2009-07-
09  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
NotA10:4 
DomA10:3  

handel med 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2011-01-20  

Partställning: Avanza 
Bank Holding AB 
(PUBL) ./. 
Finansinspektionen  

12585-10  25/25 
  

2009-06-
17  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
NotA10:1 
DomA10:2  

handel med 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2010-10-26  

Partställning: William D. 
Neville ./. 
Finansinspektionen  

11277-10  25/05 
  

2009-03-
26  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:100 
DomA2  

valutaväxling  Avslutat 
2010-04-16  

Partställning: Alpha 
Jallow ./. 
Finansinspektionen  

11022-10  25/25 
  

2009-02-
27  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
NotA10:2 
DomA10:2  

handel med 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2010-09-30  

Partställning: Cheyne 
Capital Management 
(UK) LLP ./. 
Finansinspektionen  

6909-09  25/25 
  

2009-03-
30  

Allmänna avdelningen 
Enhet 10 
FdA10:10 
DomA3  

handel med 
finansiella 
instrument  

Överklagat 
2009-12-29  

Partställning: Jonas 
Lindskog ./. 
Finansinspektionen  

5531-09  25/25 
  

2009-03-
16  

Avdelning 2 
Rotel 221  

handel med 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2009-07-01  

Partställning: Hebi 
Holding AB ./. 
Finansinspektionen  

2608-09  35/14 
  

2009-02-
09  

Avdelning 6 
Rotel 661  

anmälningsskyldi
ghet för vissa 
innehav av 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2009-06-18  

Partställning: David 
Karlsson ./. 
Finansinspektionen  

25090-08  35/14 
  

2008-12-
15  

Avdelning 6 
Rotel 661  

anmälningsskyldi
ghet för vissa 
innehav av 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2009-03-02  

Partställning: SWECO 
AB ./. 
Finansinspektionen  

19720-08  25/24 
  

2008-10-
02  

Avdelning 2 
Rotel 221  

värdepappersrörel
se  

Avslutat 
2008-11-28  

Partställning: Nordic 
Growth Market NGM 
AB ./. 
Finansinspektionen  

13686-08  25/24 
  

2008-06-
26  

Avdelning 2 
Rotel 221  

värdepappersrörel
se  

Avslutat 
2009-04-02  

Partställning: Stockholm 
Corporate Finance AB ./. 
Finansinspektionen  

13666-08  35/14 
  

2008-06-
26  

Avdelning 6 
Rotel 661  

anmälningsskyldi
ghet för vissa 
innehav av 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2009-03-02  

Partställning: Petter A 
Stordalen ./. 
Finansinspektionen  

8357-08  35/14 
  

2008-04-
17  

Avdelning 6 
Rotel 661  

anmälningsskyldi
ghet för vissa 
innehav av 
finansiella 
instrument  

Avslutat 
2009-03-09  

Partställning: Jan Embro 
./. Finansinspektionen  

 


