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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efterdyningarna av 2008 års finanskris har föranlett en ökad regleringstendens på 

europeisk nivå av de finansiella marknaderna.1 De regler och tillsynsmekanismer som var 

på plats för att upprätthålla den finansiella stabiliteten i händelse av en ekonomisk kris 

var otillräckliga för att stävja den omfattande nedgången av den globala ekonomin. 

Systemviktiga banker saknade tillräckligt med kapital och likviditetsbuffertar för att 

kunna möta den plötsliga likviditetskrisen.2 Med andra ord var bankernas riskexponering 

för hög och förberedelserna för låga för att kunna hantera den globala finanskris som 

igångsattes genom konkursen av Lehman Brothers den 15 september 20083, vilken 

föranledde omfattande samhällsekonomiska konsekvenser.4 

Genom att ställa ökade krav på hur aktörerna på den finansiella marknaden ska 

bedriva sin verksamhet såväl internt som externt gentemot marknaden, kan de risker som 

är naturligt förknippade med driften av aktiebolag hållas till en nivå som är acceptabel ur 

ett samhällsperspektiv.5 De omfattande bristerna i styrning och kontroll hos globala 

systemviktiga banker som uppdagades i samband med finanskrisen resulterade i en 

nedgång i marknadens förtroende.6 Förtroendet för den finansiella marknaden är en 

förutsättning för en väl fungerade marknad, men även i längden för en väl fungerande 

ekonomi.7 Brister hos banker och andra viktiga finansiella institut slår mot alla aktörer, 

såväl små som stora, vilka är beroende av de tjänster bankerna tillhandahåller i form av 

kreditförmedling och kapitalhantering.8 

                                                 
1 Stattin, D, Söderström, R, Tillsyn på den europeiska finansmarknaden efter finanskrisen- några 

implikationer för Sverige, SvJT 2011 s. 461. 
2 Prop. 2013/14:228, s. 110. 
3 Konsekvensen av Lehman Brothers konkurs var en åtstramning av kreditgivningen på marknaden och 

medföljande likviditetsbrist till följd av de nära ekonomiska kopplingarna som fanns mellan bankerna på 

marknaden, se Bjurgren i, Basel III- Ett effektivt svar på Finanskrisen?, JP 02/2011 s. 189 f. 
4 USA:s Government Accountability Office (G.A.O) uppskattar att finanskrisen mellan 2008-2009 globalt 

resulterade i förluster mellan 3-10 biljoner US$, http://www.gao.gov/assets/660/651322.pdf 
5 Örtengren, T, Corporate Governance – bolagsstyrning, Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden 

(red. Torsten Örtengren), s. 331. 
6 Se Cullen, J, A culture beyond repair? The nexus between ethics and sanctions in finance, s. 2. Se vidare 

KOM (2010) 716 slutlig s. 16. 
7 Finansinspektionens rapport: Stabiliteten i det finansiella systemet (2016:2). 
8 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient 

banks and banking systems, December 2010, Introduction, Part I, 3 §. 
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Som svar på finanskrisen har EU på den europeiska arenan under den senaste tiden 

varit synnerligen aktiv på det finansmarknadsrättsliga området. Ett flertal tunga EU-

rättsakter har antagits som reglerar frågor av betydelse för den finansiella marknaden och 

dess aktörer.9 Häribland märks det så kallade kapitaltäckningsdirektivet10, genom vilket 

EU:s medlemsstater ålades att införa de regler om administrativa sanktioner riktade direkt 

mot ledande befattningshavare i bland annat kreditinstitut som är föremålet för denna 

uppsats. Reglerna implementerades för svenskt vidkommande den 1 maj 2015 och 

innebär i korthet att Finansinspektionen har givits befogenhet att utdöma administrativa 

sanktioner riktade mot ledande befattningshavare i kreditinstitut som befinns ansvariga 

för ett instituts överträdelser av den finansmarknadsrättsliga regleringen.  

Genomförandet av kapitaltäckningsdirektivets sanktionsregler har föranlett kritik 

både bland ledande befattningshavare och verksamma jurister.11 Reglerna uppfattas som 

alltför ingripande och hämmande för det nödvändiga risktagande som präglar styrelsen 

och den verkställande direktörens arbete. Även om det kan diskuteras i vilken mån 

farhågorna är befogade, går det inte att komma ifrån det faktum att reglerna väcker 

betänkligheter beträffande ett flertal aspekter. Häribland gör legalitets- och 

förutsebarhetsfrågor, straffrättsliga överväganden och försäkringsaspekter sig gällande. 

Dessutom uppstår frågan hur höga krav som kan ställas på ledande befattningshavare vad 

beträffar kunskapen om de alltmer omfattande och komplexa regelverk som tillkommit i 

efterspelet av finanskrisen.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Avsikten med denna framställning är att utreda och utvärdera reglerna om administrativa 

sanktioner riktade mot ledande befattningshavare på kapitalmarknaden. Vidare ska 

reglernas ändamålsenlighet och effektivitet undersökas, sett i ljuset av EU-rätten. 

Härigenom är avsikten att analysera hur väl de svenska rättsreglerna på området står sig 

mot de krav som följer såväl av kapitaltäckningsdirektivet som EU-rätten som helhet. 

                                                 
9 Se exempelvis Markets in Financial Instruments Directive (Mifid I och II) och Market Abuse Regulation 

(MAR). 
10

 Direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om 

särskild tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om 

upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG. 
11 Se t.ex. Catharina Lagerstam, Svenska Dagbladet, 15/11 2013, Magnus Lindstedt och Annika Walin, 

Svenska Dagbladet, 22 april 2015, Cecilia Wennerholm, Svenska Dagbladet, 16 mars 2016 samt Tor 

Dunér, Dagens Juridik, 27 februari 2015. 
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Inom ramen för uppsatsens syfte ska följande frågor komma att besvaras: 

1. Vilka är förutsättningarna för Finansinspektionen att besluta om administrativa 

sanktionsavgifter gentemot styrelsen, VD eller ersättare för dessa i kreditinstitut? 

2. Är lagreglerna om administrativa sanktioner ändamålsenliga och effektiva? 

3. Uppfyller de svenska lagreglerna om administrativa sanktioner 

kapitaltäckningsdirektivets krav?  

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att inriktas på de administrativa sanktioner som kan utdömas på 

finansmarknaden gentemot ledande befattningshavare. Härutöver är inte tanken att andra 

grunder för styrelsen och bolagsledningens ansvar ska ingå i uppsatsen. I detta arbete 

kommer sålunda styrelsens och verkställande direktörens straff- och skadeståndsansvar 

enligt aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”) lämnas åt sidan i den utsträckning det inte 

har relevans för uppsatsens syfte och angivna frågeställningar. 

Frågan om administrativa sanktioner riktade direkt till ledande befattningshavare i 

finansmarknadsbolag väcker ett stort antal olikartade frågor som sträcker sig över ett 

flertal rättsområden. Med hänsyn till denna framställnings huvudsakliga rättsområde, 

kapitalmarknadsrätt12, saknas utrymme att diskutera de straffrättsliga aspekterna av 

sanktionsreglerna, särskilt vad gäller förbudet mot dubbel bestraffning.13 Straffrättsliga 

överväganden kommer sålunda inte att beaktas i någon nämnvärd utsträckning. 

Vidare aktualiserar frågan om ledande befattningshavares ansvar vissa 

försäkringsrättsliga aspekter. Försäkringsrätten kommer att beröras därför att det är 

nödvändigt för att kunna besvara den andra frågeställningen beträffande reglernas 

ändamålsenlighet. Är det möjligt att helt eller delvis försäkra bort sanktionsansvaret kan 

reglernas effektivitet naturligtvis ifrågasättas. Följaktligen kommer försäkringsrättsliga 

överväganden prägla uppsatsen. 

                                                 
12 Eklund & Stattin definierar kapitalmarknadsrätt som dels de allmänna reglerna för kapitalmarknaden, 

dels de särskilda regler som gäller olika reglerade verksamheter såsom bank-, värdepappers- och 

försäkringsrörelse samt börsverksamhet, se Eklund, K, Stattin, D, Kapitalmarknadsrätt, s.17. Sevenius & 

Örtengren använder istället begreppet börsrätt, Sevenius, R, Örtengren, T (red.), Börsrätt, s. 4. För egen 

del anser jag den av Eklund & Stattin använda termen kapitalmarknadsrätt som bäst lämpad för denna 

framställning. 
13 Se prop. 2014/15:57 s. 51. Vidare Anjou, M, Sanktioner och straff på finansmarknaden, I: Ledning och 

kontroll på värdepappersmarknaden (red. Örtengren, T), s. 100. 
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I och med reglernas EU-rättsliga karaktär förefaller det sig naturligt att beakta även 

andra rättsordningar inom den europeiska gemenskapen. Emellertid är avsikten med detta 

arbete att utvärdera hur de svenska reglerna kommit att utformas och hur ändamålsenliga 

och effektiva dessa är. Med hänsyn till olikheterna i medlemsstaternas rättssystem och 

det ”fria” utrymmet sanktionsreglernas egenskap av direktiv ger vad gäller 

implementering, kan komparativa studier av andra medlemsstater leda till att uppsatsen 

blir alltför omfattande. Istället läggs fokus på den svenska utformningen av reglerna. 

Kapitaltäckningsdirektivet omfattar såväl kreditinstitut som värdepappersföretag. 

Sanktionsreglerna för dessa två olika typer av aktörer på kapitalmarknaden (som ibland 

kan vara en och samma) finns i separat lagstiftning. Emellertid är reglerna utformade 

mycket snarlikt. Denna framställning kommer endast befatta sig med reglerna som rör 

kreditinstitut, eller i mer vardagligt tal banker. Banker kan generellt sätt sägas ha större 

påverkan på det finansiella systemet i händelse av brister och det ter sig därför logiskt att 

fokusera på dessa. De överväganden som görs i uppsatsen kan dock ha relevans även för 

tolkning av regelverket som gäller för värdepappersföretagen. 

1.4 Metod 

En metodologisk utgångspunkt för ett rättsvetenskapligt arbete intar den rättsdogmatiska 

i dess egenskap av en central rättsvetenskaplig disciplin.14 Även i detta arbete ska den 

rättsdogmatiska metoden tillämpas, dvs. att genom att studera de allmänt accepterade 

rättskällorna söka svar på den konkreta problemställningen för handen.15 Jareborg 

definierar å sin sida rättsdogmatik som en strävan efter att rekonstruera rättssystemet.16 

Gemensamt för dessa definitioner av den rättsdogmatiska metoden är att metoden 

används till att slå fast vad gällande rätt i en viss fråga får anses vara. 

Emellertid räcker det inte att stanna vid detta konstaterande av rättsdogmatikens 

innebörd och användning. Av vikt är även den kritiska analysen av den rättsdogmatiska 

metodens slutprodukt, det vill säga vad gällande rätt är. Genom att anlägga ett 

framtidsperspektiv, argumentation de lege ferenda, eller inta ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot det påvisade rättsläget, ges den rättsdogmatiska metoden sin särprägel som en 

vetenskaplig metod med inslag av självständig kritik.17 

                                                 
14 Kleineman, J, Rättsdogmatisk metod, I: Juridisk metodlära (red. Korling, F, Zamboni, M), s. 44. 
15 Kleineman a.a.s. 21 ff. 
16 Jareborg, N, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4.  
17 Kleineman, J, Rättsdogmatisk metod, I: Juridisk metodlära (red. Korling, F, Zamboni, M), s. 35. 
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Bägge delar av den rättsdogmatiska metoden kommer att prägla denna uppsats. 

Genom att inledningsvis söka fastslå de aktuella rättsreglernas innebörd och tillämpning 

är tanken att bilda en grund på vilken den fortsätta analysen kan baseras. Ansvar för 

ledande befattningshavare i finansiella institut har tillkommit till följd av en politisk vilja 

till riskminimering och ökat krav på bolagsstyrning i syfte att undvika en upprepning av 

2008-års finanskris.18 Detta tillsammans med att reglernas ändamålsenlighet och 

effektivitet ska utvärderas, leder till att analysen intar ett visst rättspolitiskt perspektiv. 

Kleineman benämner detta kritisk rättsdogmatisk forskning, eller med andra ord att 

genom ändamålsargument påvisa att rättsläget är otillfredsställande och bör ändras.19  

Slutligen bör något sägas om EU-rättens inflytande över den svenska 

rättsvetenskapen. I och med Sveriges inträde i EU har den svenska rätten att förhålla sig 

till ett mycket komplext EU-rättsligt system som utövar stort inflytande över den svenska 

rättens utformning. Detta gäller inte minst de EU-rättsliga principer som framarbetats av 

EU-domstolen, exempelvis principen om direkt effekt, principen om EU-rättens effektiva 

genomslag och den teleologiska metod som EU-domstolen ofta förknippas med.20 Det är 

viktigt att ha i åtanke att EU-rätten i många avseenden skiljer sig från den svenska och att 

den svenska klassiska rättsdogmatiken därmed inte alltid lämpar sig vid tolkning och 

tillämpning av EU-rätt. Reglerna om administrativa sanktioner gentemot ledande 

befattningshavare är i grunden en EU-rättslig produkt, varmed EU-rättsliga principer 

kommer att iakttas vid tolkningen av reglerna. 

1.5 Källhantering och material   

Regelstrukturen på den finansiella marknaden skiljer sig i vissa avseenden från övriga 

rättsområden. Reglerna präglas i stor utsträckning av självreglering utfärdade av olika 

marknadsaktörer.21 Vidare intar Finansinspektionen som tillsyns- och normgivningsmyn-

dighet en mycket viktig roll på den finansiella marknaden.22 Detta gäller särskilt de 

administrativa sanktionerna, i och med Finansinspektionens ställning som beslutande 

                                                 
18 Anjou, M, Sanktioner och straff på finansmarknaden, I: Ledning och kontroll på 

värdepappersmarknaden (red. Örtengren, T), s. 85. 
19 Kleineman a.a.s. 39. 
20 Reichel, J, EU-rättslig metod, I: Juridisk metodlära, (red. Korling, F, Zamboni, M), s. 115 ff. 
21 Afrell, L, Jansson, P-O, Regelstrukturen på värdepappersmarknaden, I: Börsrätt (red. Sevenius, R, 

Örtengren, T), s. 82. 
22 Furman, W, Hedengren C-F, Finansinspektionens roll och sanktionsbeslut – maktdelning och 

tongivande principer, Ny Juridik 1:13, s. 61 f. 
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instans. För förståelse av regelverket på finansmarknaden blir därför Finansinspektionens 

ställningstagande och beslut mycket viktiga, vilket särskiljer kapitalmarknadsrätten från 

andra rättsområden där det snarare är domstolspraxis som intar en central roll. Vid 

författandet av denna uppsats läggs därmed ett större fokus på myndighetsbeslut och 

ställningstaganden än vad som annars får anses normalt. Sett ur den traditionella 

rättskälleläran kan detta naturligtvis ses som problematiskt, men är oundvikligt sett till 

sanktionsreglernas utformning. 

Hittills har Finansinspektionen inte funnit skäl att utdöma en administrativ sanktion 

mot en fysisk person. Detta kan tänkas bero på flera skäl. Finansinspektionen har i 

remissförfarandet gett uttryck för en ovilja att sanktionera ledande befattningshavare.23 

Ytterligare en förklaring kan vara det enkla faktum att ingen aktör på marknaden gjort sig 

skyldig till överträdelser i en sådan allvarlig grad att personligt ansvar varit tänkbart. I 

brist på beslut avseende administrativa sanktioner mot fysiska personer, kommer istället 

beslut riktade mot juridiska personer att studeras. Lagparagraferna om sanktioner mot 

ledande befattningshavare har utformats mycket snarlikt och med beaktande av 

sanktionsreglerna för juridiska personer. Viss vägledning bör således kunna hämtas från 

Finansinspektionens ingripande mot finansiella institut.24  

1.6 Disposition 

Denna framställning kommer att disponeras enligt följande. I nästkommande avsnitt, 

avsnitt 2, följer en översiktlig redogörelse för kapitalmarknadens regelstruktur och 

aktörer. Här ska Finansinspektionens roll och tillsynsbefogenheter lyftas fram. Därefter 

kommer i avsnitt 3 de administrativa sanktionerna att behandlas på europeisk nivå. Först 

sätts det EU-rättsliga regelverket i en historisk kontext för att förstå reglernas bakgrund 

och framväxt. I ljuset av den historiska bakgrunden diskuteras hur bestämmelserna om 

administrativa sanktioner i kapitaltäckningsdirektivet ska uppfattas rent materiellt. 

Härigenom är tanken att lägga den fundamentala grunden på vilken diskussionen om den 

svenska implementeringen av direktivet kan byggas.  

I avsnitt 4 följer huvudtemat av uppsatsen, nämligen de bank- och finansieringsrö-

relserättsliga regler som implementerats till följd av kapitaltäckningsdirektivet. Tanken 

är inte att i detalj utreda alla de överträdelser som kan föranleda en sanktion. Istället är 

                                                 
23 Se Finansinspektionens promemoria om sanktioner enligt CRD IV (Fi 2014/1356), Dnr 14-5973. 
24 Se vidare prop. 2014/15:57, s. 41. 
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avsikten att närmare studera förutsättningarna för ansvar och då särskilt lyfta fram och 

kommentera en del förekommande oklarheter. 

Försäkrings- och avtalsrättsliga aspekter är föremål för behandling i avsnitt 5. Dels 

ska en diskussion föras kring möjligheten att försäkra sig mot de administrativa 

sanktionsavgifterna, dels huruvida det bankrörelserättsliga regelverket tillåter ett 

kreditinstitut att ställa ut ett skadelöshetsåtagande för sina styrelseledamöter och sin 

verkställande direktör. Det avslutande avsnittet tillägnas en avslutande analys och en 

diskussion av framtida konsekvenser, tillsammans med att uppsatsens frågeställningar 

kortfattat besvaras. 
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2 Den svenska finansmarknaden 

2.1 Kapitalmarknaden 

Kapitalmarknaden är ett samlingsbegrepp för ett antal marknadsplatser där det sker 

handel med olika slag av finansiella instrument. På kapitalmarknaden är ett stort antal 

aktörer verksamma med olika riskbenägenhet och vars avsikt är att omfördela kapital.25 

Dessa utgör bl.a. emittenter, dvs. bolag som upptar sina värdepapper för handel på 

marknaden, investerare och kreditinstitut (banker och andra kreditmarknadsföretag)26 

Med ett samlingsbegrepp kan dessa lämpligen kallas för de privaträttsliga aktörerna. På 

andra sidan står de offentligrättsliga aktörerna, då framför allt Finansinspektionen som 

bl.a. står för tillsyn och prövar frågor om tillstånd att bedriva vissa former av rörelse på 

finansmarknaden.27  

Någonstans mittemellan privat- och offentligrättsligt hamnar de organ som verkar 

för god sed på aktiemarknaden, bl.a. Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) 

och Aktiemarknadsnämnden (”AMN”). Kollegiet och AMN är privaträttsliga organ, 

tillkomna på initiativ av marknadens aktörer, men med inslag av offentligrättsliga 

uppgifter.28 Gemensamt svarar denna blandning av privat- och offentligrättsliga aktörer 

för det som i vid mening benämns kapitalmarknaden.  

2.2 Närmare om begreppet kreditinstitut 

En legaldefinition för kreditinstitut återfinns i 1 kap. 5 § p. 10 lagen (2004:297) om bank- 

och finansieringsrörelse (”LBF”). Där anges att med ett kreditinstitut ska förstås en bank 

eller ett kreditmarknadsföretag. Begreppet bank behöver knappast utvecklas, utan det bör 

räcka med konstaterandet att en bank är ett företag som fått tillstånd (tidigare kallat för 

bankoktroj) att bedriva bankrörelse så som det definieras i 1 kap. 3 § LBF. 

                                                 
25 Se Örtengren, T, Introduktion till värdepappersmarknaden, I: Ledning och kontroll på 

värdepappersmarknaden (red. Örtengren, T), s. 25, Eklund, K, Stattin, D, Kapitalmarknadsrätt, s. 17. 
26 A.a.s. 25. 
27 Se 1 § i Förordning (2009:93) om instruktion till Finansinspektionen. 
28 Ackebo, A, Normgivning och syftet med värdepappersmarknadens regelverk, I: Ledning och kontroll 

på värdepappersmarknaden (red. Örtengren, T), s. 38. Se vad gäller Aktiemarknadsnämndens 

offentligrättsliga verkan de delegerade uppgifter från Finansinspektionen som framgår av 7 kap. 10 § 

lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 
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Vad beträffar kreditmarknadsföretag, utgörs dessa av aktiebolag eller ekonomiska 

föreningar som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse, 1 kap. 5 § p. 14 LBF. 

Finansieringsrörelse avser en rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet och som har 

till ändamål att 1) ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten och 2) utföra 

olika kreditåtgärder så som kreditgivning eller upplåta lös egendom till nyttjande 

(leasing), 1 kap. 4 § LBF. För såväl banker som kreditmarknadsföretag gäller enligt 7 

kap. 1 § LBF att de endast får driva finansiell verksamhet samt verksamhet som har ett 

naturligt samband med detta. 

Med näringsverksamhet i detta sammanhang avses det sedvanliga civilrättsliga 

näringsverksamhetsbegreppet, dock med den skillnaden att det inte krävs ett vinstsyfte.29 

Rörelsen har till ändamål att utföra de i punkt 1 och 2 angivna verksamhetsföremålen om 

den har ett självständigt syfte vid sidan av den övriga verksamheten samt om de utförs 

eller erbjuds med viss varaktighet, regelbundenhet och omfattning. Med att verksamheten 

ska ha ett självständigt syfte följer därmed att åtgärder där ändamålet inte är att lämna 

kredit eller där kreditåtgärden inte sker fortlöpande faller utanför det tillståndspliktiga 

området. 30 

Av det ovanstående kan ett antal slutsatser dras vad beträffar finansieringsrörelse. 

Även om det inte krävs att verksamheten uteslutande utgörs av kreditåtgärder, måste 

verksamheten inneha ett självständigt syfte i förhållanden till övrig verksamhet. När 

kreditåtgärden snarare blir att ses som en naturlig följd av någon annan verksamhetsåtgärd 

vidtaget av kreditmarknadsföretaget, rör det sig inte längre om självständig 

finansieringsrörelse. Att ändamålet med åtgärden ska vara kreditgivning innebär att den 

centrala delen måste vara hänförligt till kreditgivning.31 Slutligen medför kravet på att 

verksamheten ska ske fortlöpande att kreditgivningen måste ske regelbundet, några 

enstaka upp- eller utlåningar bör inte vara tillräckligt. Sammanfattningsvis innefattar 

begreppet kreditinstitut dels företag som bedriver vad som kan benämnas som traditionell 

bankverksamhet, dels sådana företag som tillhandahåller kreditgivning av olika slag. Det 

är bl.a. till dessa aktörer kapitaltäckningsdirektivets regler om administrativa sanktioner 

vänder sig till.   

                                                 
29 Prop. 2002/03:139 s. 220. 
30 A. prop. s. 512. 
31 A. prop. s. 512. 
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2.3 Finansinspektionens roll och befogenheter på finansmarknaden 

2.3.1 Finansinspektionens grundpelare 

Första paragrafen i instruktionen till Finansinspektionen slår fast att myndigheten ska 

ansvara för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som rör finansiella marknader och 

finansiella företag. Vidare ska Finansinspektionen arbeta för ett stabilt finansiellt system 

som präglas av ett högt förtroende och högt skydd gentemot konsumenter. Särskilt ska 

myndigheten svara för att följa och analysera utvecklingen inom ansvarsområdet. 32 

Inom dessa ramar verkar således Finansinspektionen som den centrala 

tillsynsmyndigheten för den svenska finansiella marknaden i stort. Till detta ändamål står 

de i instruktionen uppräknade åtgärderna till buds. Främst är det möjligheten till löpande 

tillsyn som utnyttjas av Finansinspektionen, dvs. sådan tillsyn som inte föranleder direkta 

ingripanden gentemot marknadens aktörer.33 Men Finansinspektionen har även en 

möjlighet att ingripa mot finansiella företag som står under myndighetens tillsyn där det 

befinns nödvändigt. För detta ändamål står en rad med ingripandeåtgärder till buds.34 

Finansinspektionens övergripande målsättning upprätthålls vidare genom den ägar- 

och ledningsprövning som fysiska och juridiska personer är underkastade om de vill utöva 

inflytande i företag som är verksamma på den finansiella marknaden.35 På så vis 

säkerställs att de aktörer som genom sitt ägande eller sin befattning har möjlighet att 

påverka den finansiella stabiliteten är införstådda med finansmarknadens regelverk och 

har gedigen erfarenhet av detta.  

2.3.2 Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaden 

Finansinspektionens tillsyn omfattar cirka 3000 företag utspridda över ett flertal olika 

marknader.36 Tillsynen inriktar sig till stor del mot de företag som bedöms vara viktiga 

för det finansiella systemets stabilitet och fokuserar på hur väl företagen arbetar med 

styrning- och riskhanteringsfrågor, kapitalfrågor och företagens förhållande till sina 

kunder.37 Med finansiell stabilitet avses att finansmarknaden ska vara motståndskraftig 

mot nedgångar i ekonomin, dvs. att de samhällsekonomiska konsekvenserna av en 

nedgång ska begränsas så långt det är möjligt. Detta ändamål uppnås bland annat genom 

                                                 
32 Se förordning (2009:39) om instruktion till Finansinspektionen. 
33 Anjou, M, Tillsyn över värdepappersmarknaden, Börsrätt (red. Sevenius & Örtengren) s. 151. 
34 Se vidare nedan under avsnitt 2.3.3. 
35 Bestämmelser om ägar- och ledningsprövning finns i LBF. 
36 http://www.fi.se/sv/om-fi/vart-uppdrag/sa-styrs-fi/. 
37 Anjou, M, Tillsynen över värdepappersmarknaden, Börsrätt (red. Sevenius & Örtengren) s. 152. 
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krav på finansiella företag att ha tillräckligt kapital för att klara av en nedgång och att 

dessa ska ha kontroll över sin riskexponering.38 

Till de företag som anses särskilt viktiga för den finansiella stabiliteten räknas de 

fyra storbankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank, men även börsen Nasdaq 

Stockholm och den centrala värdepappersförvaltaren Euroclear tillhör denna grupp.39 

Bristande regelefterlevnad hos dessa företag riskerar att få allvarliga konsekvenser för 

ekonomin till följd av företagens storlek, komplexitet och betydelse på marknaden.40 Det 

ter sig därmed naturligt att tonvikten av tillsynen hamnar just hos dessa företag som är av 

stor betydelse för det finansiella systemets stabilitet. En ökad tillsyn är dessutom en logisk 

följd just av storleken och komplexiteten hos dessa aktörer. 

2.3.3 Ingripande på finansmarknaden 

I samband med Finansinspektionens utövande av tillsyn uppdagas ibland brister i 

bolagens regelefterlevnad. Bristande efterlevnad av regelverket på den finansiella 

marknaden kan föranleda att Finansinspektionen beslutar om att ingripa mot den 

överträdande aktören. Hur ingripandet sker varierar beroende på vilken överträdelse som 

är för handen. De ingripandeåtgärder som står till buds för Finansinspektion mot bolag 

på marknaden är föreläggande, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd. Om 

ingripande sker genom anmärkning eller varning, får detta kombineras med en 

administrativ sanktion om högst 50 miljoner kronor. 41 I och med de nya EU-rättsliga 

reglerna om administrativa sanktioner, har tillämpningsområdet för sanktionerna kommit 

att utvidgas till att även omfatta fysiska personer i bolagen.42  

Valet mellan de olika ingripandeåtgärderna ska baseras på hur allvarlig 

överträdelsen är.43 Innan ett ingripande blir aktuellt brukar dock Finansinspektionen 

genom dialog med det berörda företaget kunna få företaget att ändra sitt beteende.44 Det 

är därför anmärkningsvärt att flera av de systemviktiga aktörerna på marknaden har varit 

föremål för ingripande förenade med höga sanktionsbelopp, däribland Nasdaq Stockholm 

och Nordea.45 I beslutet mot Nordea ger dessutom Finansinspektionen uttryck för att 

                                                 
38 Finansinspektionens rapport: Stabiliteten i det finansiella systemet (2016:2), s. 3. 
39 FI:s tillsynsstrategi för oktober 2014, FI Dnr 13-12064, s. 17 ff. 
40 A.a.s. 13 och 17. 
41 15 kap. 1 § LBF respektive 25 kap. 1 § VpmL. 
42 Se vidare avsnitt 3.2.2. 
43 Prop. 2013/14:228 s. 220. 
44 Anjou, M, Tillsynen över värdepappersmarknaden, I: Börsrätt (red. Sevenius, R, Örtengren, T), s. 158. 
45 Se FI Dnr. 15-9258 (Nasdaq Stockholm, sanktionsavgift 50 miljoner kronor) samt FI Dnr 13-1784 

(Nordea, sanktionsavgift 50 miljoner kronor). 
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återkallande av Nordeas tillstånd kunnat vara i fråga, om inte Nordea hade åtgärdat 

bristerna på sätt som skett. En annan sak är att det får anses ytterst osannolikt att 

Finansinspektionen hade återkallat tillståndet för en sådan systemviktig bank som 

Nordea. Men att systemviktiga aktörer gör sig skyldiga till allvarliga överträdelser av de 

finansmarknadsrättsliga reglerna riskerar att få konsekvenser för samhället i stort, med 

hänsyn till dessa aktörers betydelse för marknadsstabiliteten. 

2.4 Den kapitalmarknadsrättsliga regleringen 

2.4.1 En avvikande regelstruktur - självreglering 

Den rättskällehierarki som råder på kapitalmarknaden avviker i viss mån från den 

klassiskt rättsdogmatiska, dvs. ordningen lagstiftning, förarbeten, vägledande 

domstolspraxis och doktrin.46 Istället intar andra former av rättskällor en större roll. 

Framför allt det som benämns självreglering har kommit att få en viktig roll för 

värdepappersmarknadens spelregler. Självreglering utgörs av olika regler på marknaden 

som främst kännetecknas av att de tillkommit på bevåg av privata aktörer på marknaden.47 

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, genom bl.a. sina sakorgan 

AMN och Kollegiet, står för en betydande del av den självreglering som går att finna på 

marknaden.48 Visserligen kan det hävdas att reglernas egenskap av privaträttsliga och 

utan rättsliga sanktioner kan tänkas medföra bristande efterlevnad hos aktörerna på 

marknaden.49 Emellertid är självregleringen inte helt utan sanktioner. Bristande 

efterlevnad av Nasdaqs regler på börsen kan medföra dels en skyldighet att betala vite, 

dels kan bolagets finansiella instrument komma att avnoteras.50 Framför allt avnotering 

slår hårt mot ett bolag, då bolagets finansiella instrument inte längre kan handlas på 

börsen. 

Vid överträdelser av självregleringen där faktiska sanktioner saknas, sanktioneras 

marknadens aktörer istället genom vad som av Afrell & Jansson kallas för ”marknadens 

dom”. Härvid menas den mediala publicitet och svartlistning som kan ske för det fall 

                                                 
46 Eklund, K, Stattin, D, Kapitalmarknadsrätt, s. 43. 
47 Afrell, L, Jansson, P-O, Regelstrukturen på värdepappersmarknaden, I: Börsrätt (red. Sevenius, 

Örtengren), s. 82. 
48 Ackebo, A, Normgivning och syftet med värdepappersmarknadens regelverk, I: Ledning och kontroll 

på värdepappersmarknaden (red. Örtengren, T), s. 37. 
49 Ackebo a.a.s 37. 
50 Se Nasdaqs regelverk för emittenter av den 6 december 2016, kapitel 1 avsnitt 5. 



18 

 

bolaget överträder självreglering, vilket får till följd en avsevärt dyrare finansiering.51 

Därmed tillses regelefterlevnad för sådan självreglering som saknar sanktioner. 

2.4.2 Avsaknad av domstolspraxis 

Den största delen av alla avgöranden på kapitalmarknaden kommer från Finansin-

spektionen eller från olika självregleringsorgan, exempelvis AMN och Nasdaq 

Stockholms Disciplinnämnd. I förhållande till andra rättsområden är förekomsten av 

domstolspraxis förhållandevis liten.52 Denna avsaknad av domstolsavgörande får som 

följd att Finansinspektionens beslutspraxis intar en större roll än vad som kanske annars 

tillerkänns en förvaltningsmyndighet. Att de flesta av Finansinspektionens beslut inte 

rättsligt överprövas, eller överprövas utan framgång, leder i viss mån till att 

Finansinspektionen intar en roll som i legalitetshänseende måhända kan ifrågasättas. 

Finansinspektionen är inte en opartisk instans, men har ändå befogenheten att avgöra 

huruvida lagöverträdelser skett och fatta beslut som för den enskilde aktören framstår som 

mycket ingripande.53 

En förklaring till varför så få av Finansinspektionens ingripande är föremål för 

rättslig överprövning kan tänkas vara att domstolarna inte besitter samma sakkunskap i 

dessa typer av mål, ofta med komplexa inslag.54 En annan förklaring kan helt enkelt vara 

att de bolag som drabbas av Finansinspektionens ingripande inte bedömer att det i 

ekonomiskt hänseende är värt att överklaga.55 Ytterligare en förklaring hänger samman 

med Finansinspektionens sakkunskap. Av 18 överklaganden till Finansinspektionen 

granskade av Pålsson, var det endast två fall där klaganden hade framgång. I vissa fall 

anförs endast att domstolen instämmer i Finansinspektionens bedömning. Som Pålsson 

med rätta påpekar kan detta kritiseras, då det är just Finansinspektionens bedömning som 

är föremålet för domstolsprövningen.56 

Sammanfattningsvis medför bristen på vägledande avgöranden från en opartisk 

instans att ansvaret för rättsutvecklingen och förståelsen för de komplexa regelverken på 

kapitalmarknaden hamnar hos Finansinspektionen. Emellertid riskerar det dualistiska 

                                                 
51 Afrell och Jansson, Regelstrukturen på värdepappersmarknaden. I: Börsrätt. Sevenius, R, Örtengren, T 

(red) s. 99. 
52 Eklund & Stattin, Kapitalmarknadsrätt, s. 49. 
53 Pålsson, A-M, Finansinspektionens ingripande 2004-2014, SvJT 2015 s. 511. 
54 Jfr t.ex. den omfattande tingsrättsdomen mot HQ Banks tidigare styrelse, Stockholms tingsrätt mål nr B 

15982–11. Se även Furman, W, Hedengren, C-F, Finansinspektions roll och sanktionsbeslut- maktdelning 

och tongivande principer, Ny Juridik 1:13 s. 62. 
55 Pålsson, A-M, Finansinspektionens ingripande 2004-2014, SvJT 2015 s. 511. 
56 Pålsson a.a.s. 512 f. 
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förhållandet mellan Finansinspektionens normgivande funktion och tillsynsfunktion leda 

till en rättsosäkerhet, som ytterligare förstärks av oklarheterna kring hur de nya reglerna 

om administrativa sanktioner gentemot fysiska personer ska förstås och tillämpas.57  

  

                                                 
57 Se vidare nedan avsnitt 4. 
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3 Finansmarknadsrättslig reglering på EU-nivå 

3.1 Historisk bakgrund58 

3.1.1 Det första spadtaget – Basel I-III 

Det tematiska ämnet för denna uppsats, administrativa sanktioner mot ledande 

befattningshavare, är i egentlig mening inte att hänföra till frågan om hur 

kapitaltäckningen hos banker rent faktiskt ska utformas. Sanktionerna bör istället 

uppfattas som en i viss mån nödvändig följd av att bl.a. kapitaltäckning och 

riskexponering inte fungerat tillfredsställande och att denna brist i någon form måste 

beivras för att motverka återupprepande och otillbörligt risktagande.59 Trots detta finns 

anledning till en historisk tillbakablick i kapitaltäckningsreglernas utformning i syfte att 

förstå den gradvisa skiftningen av ansvar till fysiska personer som präglat utvecklingen 

av finansmarknaden. Detta i och med att utformningen av kapitaltäckningskraven och 

beivrande av överträdelser av desamma ändå delar det gemensamt att de tillkommit till 

svar mot finansiella kriser. De kan därmed i någon bemärkelse sägas utgöra två sidor av 

samma mynt. 

Regler om kapitaltäckning hos banker har varit i görning på internationell nivå 

sedan 1988, inledningsvis genom den s.k. Basel I-överenskommelsen där G-10 länderna 

enades om gemensamma principer för beräkning av kapitaltäckning hos banker. Basel I 

tog sikte på frågor om kreditrisk och förhållandet till kapitaltäckning.60 Basel I kom 

sedermera att ersättas med en uppdaterad version, Basel II, där det tillkom särskilda 

principer för tillsyn. Häri formulerades ett krav på att ledande befattningshavare i banker 

hade ett personligt ansvar att tillse att utställda kapitaltäckningsnivåer upprätthölls.61  

Basel II ålägger således bankernas ledning ett särskilt ansvar för att hålla 

riskexponeringen på en sund nivå. Det talas därmed inte bara om bankernas ansvar som 

institut, utan även det direkta ansvar som de personer som driver verksamheten har för en 

tillfredsställande kapitaltäckningsnivå och i förlängning för undvikandet av framtida 

finanskriser. Möjligen kan här skymtas begynnelsen till vad som senare skulle utvecklas 

                                                 
58 För en mer ingående belysning av reglernas historiska bakgrund, se Söderström, R, Sound Banking, s. 

200 ff. 
59 Se KOM (2010) 716 slutlig s. 2. 
60 Bjuggren, B, Basel III- Ett effektivt svar mot finanskrisen?, Juridisk Publikation 2/2011, s. 198 f. 
61 Basel II, del 3, II, 727 §. 
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till att bli det utökande ansvar för ledande befattningshavare i banker som uppkommit till 

följd av kapitaltäckningsdirektivet. 

Den senaste versionen av Baselöverenskommelserna, Basel III62, lägger tonvikt vid 

makroåtgärder i syfte att uppnå ett mer stabilt finansiellt system. Basel III bygger vidare 

på Basel II-överenskommelsen och reglerna om kapitalkrav, tillsyn och 

offentliggörande.63 Genom att anlägga ett makro- och stabilitetsperspektiv på bankernas 

verksamhet hoppas Baselkommittén att ”the banking sector [will serve] as a shock 

absorber, instead of a transmitter of risk to the financial system and broader economy”.64 

Med andra ord innebär motståndskraftiga och solida banker att ekonomiska nedgångar 

inte slår över på övriga samhället, utan stannar kvar hos bankerna som har tillräckligt med 

kapitalbuffertar för att hantera dessa.  

Brister i bankledningens handlingssätt påverkar i stor utsträckning bankernas 

förmåga att klara av finansiella kriser. Mot bakgrund av detta är det möjligen inte 

förvånande att regler om personligt ansvar tillkommit för just ledande befattningshavare, 

då det inte bara är banker som institutioner som förorsakat finanskrisen, utan även i hög 

utsträckning personerna bakom. 

3.1.2 Genomförandet av Baselöverenskommelserna inom ramen för EU-rätten 

Finanskrisen 2008-2009 för EU:s vidkommande föranledde en ökad vilja till att samordna 

reglerna avseende finansmarknaden genom etablerande av ett gemensamt europeiskt 

regelverk. Härigenom var förhoppningen att undvika framtida finanskriser, återställa 

förtroendet för finansmarknaden i stort och utöka skyddet för framför allt konsumenter 

och därmed i längden främja återhämtningen av den europeiska ekonomin.65 

Genom antagandet av tillsynsförordningen66 och kapitaltäckningsdirektivet ämnade 

EU att genomföra Basel III-överenskommelsen och därigenom indirekt de krav som följer 

av Basel II. De nya reglerna upphävde 2006 års kreditinstitutdirektiv samt 2006 års 

kapitalkravsdirektiv, även om stora delar av reglerna överfördes oförändrade.67 Nytt för 

                                                 
62 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient 

banks and banking systems, December 2010, Introduction, Part I, 4, 18-19 §§. 
63 Prop. 2013/14:228 s. 111. 
64 Basel III, Part, I,4, 16 §. 
65 Europeiska rådets slutsatser av den 18-19 juni 2009, 11225/2/09 REV 2. 
66 Förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om 

ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 
67 Direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut samt 

direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut. Se 

även prop. 2013/14:228 s. 111. 
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tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet var bl.a. nya regler om 

kapitalbuffertar, bolagsstyrning, tillsyn och sanktioner. 68 Även tillämpningsområdet för 

reglerna kom att utvidgas i förhållande till Basel-överenskommelserna i och med att EU-

regleringen kom att träffa inte bara banker, utan även kreditmarknads- och 

värdepappersföretag.69  

Vad beträffar införandet av administrativa sanktioner följer dessa av 

kapitaltäckningsdirektivet.70 Tillsynsförordningen omfattar istället enligt dess första 

artikel olika finansiella krav som instituten har att följa. Härmed saknar 

tillsynsförordningen egentlig betydelse för den närmare förståelsen för hur de 

administrativa sanktionerna mot fysiska personer ska uppfattas. 

Reglerna om administrativa sanktioner mot ledande befattningshavare har således 

inte tillkommit direkt till följd av Baselöverenskommelserna, men likväl har 

Baselöverenskommelserna kommit att spela en viktig roll genom att poängtera det 

faktiska ansvar de fysiska personerna bakom banken har. Med utgångspunkt i detta har 

EU gått steget längre genom att inte bara visa på ett teoretiskt ansvar, utan även att de 

facto införa ansvarsregler mot fysiska personer. Införandet av personligt sanktionsansvar 

befäster än mer slutsatsen att det är bankernas ledning som har ett stort ansvar för att 

förhindra att finansiella institutioner kollapsar i händelse av en finanskris.  

3.2 Kapitaltäckningsdirektivet 

3.2.1 Något om direktiv och implementeringsåtgärder 

Den rättsakt som genomförde EU:s regler om administrativa sanktioner mot ledande 

befattningshavare är i form av ett EU-direktiv. Sålunda är det endast resultatet av 

direktivet som är bindande för medlemsstaterna, till skillnad från förordningar som är 

bindande till alla delar.71 Detta sker genom att medlemsstaterna har en skyldighet att 

genomföra (implementera) direktivet på så sätt att resultaten av direktivet förverkligas 

genom den nationella lagstiftningen.72 Därmed åläggs medlemsstaterna ett stort ansvar 

för att tillse att de nationella vidtagna lagstiftningsåtgärderna står i överensstämmelse 

                                                 
68 Prop. 2013/14:228 s. 111 f. 
69 Kapitaltäckningsdirektivet artikel 1 i samläsning med artikel 3 med vidare hänvisning till 

tillsynsförordningen. 
70 Se artikel 67. 
71 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 288. 
72 Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, publicerad i Zeteo 2014-03-10, s. 56. 
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med direktivet, samtidigt som det finns utrymme att implementera direktivet på så sätt 

som bäst samspelar med medlemsstatens lagstiftning. 

I preambeln till kapitaltäckningsdirektivet stadgas de syften som medlemsstaterna 

har att rätta sig efter vid implementeringen. Preambeln kan sägas ge uttryck för de 

övergripande syftena med direktivet och sålunda de resultat som direktivet är tänkt att 

uppfylla. Ordalydelsen av preambelns bestämmelser är dock oftast allmänt hållna och 

därmed svåra att lägga till grund för några direkta skyldigheter för medlemsstaterna vad 

beträffar implementeringsförfarandet. Däremot tjänar de som vägledning för hur 

direktivets materiella regler ska förstås. Detta gör sig särskilt gällande då förarbetena till 

EU-rättsakterna, bl.a. EU-kommissionens ursprungliga lagstiftningsförslag, saknar den 

ställning som svenska förarbeten intar för förståelse av den relevanta rättsakten.73 

Däremot skönjas en tendens till att en ökad betoning kommit att hamna på de EU-rättsliga 

förarbeten, häribland s.k. grön- och vitböcker.74  

Även om preambelns bestämmelser och i viss mån EU-rättsliga förarbeten tjänar 

som vägledning för direktivets resultat och därigenom vad som ska implementeras, är det 

direktivets materiella regler i form av artiklar som de facto ska implementeras. Artiklarna 

ger uttryck för normativa regler som syftar till att uppnå direktivets resultat. Här gör sig 

skillnaden till EU-förordningar tydligt gällande, i och med att artiklarna i förordningar är 

bindande och blir direkt tillämpliga i medlemsstaterna.75 Fokus hamnar härmed på den 

faktiska innebörden av förordningens artiklar. För direktiven fordras däremot en 

undersökning av de implementeringsåtgärder som vidtagits av medlemsstaten för att 

kunna fastställa huruvida direktivets resultat och syfte faktiskt uppnåtts. 

3.2.2 De administrativa sanktionsreglerna i kapitaltäckningsdirektivet 

I preambeln till kapitaltäckningsdirektivet under skäl 35 framgår att medlemsstaterna är 

skyldiga att föreskriva administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder för 1) 

institut, 2) de som i praktiken kontrollerar ett instituts affärsverksamhet och 3) 

medlemmarna i ett instituts ledningsorgan. Dessa administrativa sanktioner och åtgärder 

ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. I skäl 36 preciseras detta något, 

genom att det fastslås att sanktionerna bör vara tillräckligt höga dels för att balansera de 

                                                 
73 Hettne, J, Eriksson, I O, Eu-rättslig metod, Zeteo 2012-02-23, s. 113 f. 
74 Frick, K, Schønberg, S, Finishing, Refining, Polishing: on the Use of travaux préparatoires as an Aid to 

the Interpretation of Community Legislation, ElRev. 2003 s. 170 f. Se vidare Öberg, U, Några 

anteckningar om användningen av förarbeten inom gemenskapsrätten, JT 2000-2001 s. 494-501.  
75 Se Bernitz & Kjellgren s. 112 f. och artikel 288 punkt 2 Fördraget om europeiska unionens 

funktionssätt. 
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fördelar som kan förväntas, dels vara avskräckande även för större institut och deras 

chefer. Av skäl 41 framgår dessutom att medlemsstaterna bör kunna föreskriva högre 

nivåer för administrativa sanktionsavgifter än vad som framgår av direktivet. Redan här 

kan noteras att det talas om chefer i skäl 36, vilket måhända endast kan tyckas vara en 

slarvig formulering, men som likväl väcker frågan om uttrycket chefer är synonymt med 

de aktörer som pekas ut i skäl 35. Slutligen framgår av skäl 37 att den behöriga 

myndigheten i medlemsstaten har att beakta alla relevanta omständigheter vid 

fastställandet av administrativa sanktioner.  

Utifrån preambelns allmänt hållna syften kan slutsatsen dras att Finansinspektionen 

som behörig tillsynsmyndighet får ett stort inflytande för hur reglerna ska komma att 

uppfattas. Det anges nämligen att den behöriga tillsynsmyndigheten ska ges befogenheter 

att utdöma tillräckligt höga sanktionsavgifter samt att medlemsstaten ska till att den 

behöriga tillsynsmyndigheten beaktar alla relevanta omständigheter, vilket annorlunda 

uttryckt innebär för svensk del att Finansinspektionen får beakta alla omständigheter som 

är relevanta.76  

Ett problem med detta är att Finansinspektionen står som motpart till den aktör som 

är föremål för ingripande i händelse av en domstolsprövning. Samtidigt ges 

Finansinspektionen befogenheten att utveckla vilka omständigheter som ska vara 

styrande vid olika ingripanden, vilket i förlängning betyder att Finansinspektionens roll 

tangerar till den av rättstillämpare. Denna ordning väcker ur legalitetssynpunkt vissa 

betänkligheter. Är det verkligen en förvaltningsmyndighets roll att fastställa den närmare 

betydelsen av hur lagregler ska uppfattas? 

3.3 Vilka överträdelser ska föranleda sanktion? – artikel 66 och 67 

Av kapitaltäckningsdirektivet följer en omfattande katalog av de överträdelser som ska 

föranleda en administrativ sanktion eller annan administrativ åtgärd. I kapitaldirektivets 

mening kan överträdelserna i fråga i samtliga fall begås av såväl fysiska som juridiska 

personer.77 Överträdelserna kan systematiskt indelas i överträdelser av auktoriseringskrav 

och krav för förvärv av kvalificerade innehav enligt artikel 66, dels övriga överträdelser 

av varierande karaktär enligt artikel 67. Vad beträffar sanktionsavgiften beräknas avgiften 

olika beroende på om det är en fysisk eller juridisk person som begått överträdelsen. 

                                                 
76 Skäl (36) samt (37). 
77 Se systematiken av artikel 66 och 67 i kapitaltäckningsdirektivet. Se vidare prop. 2014/15:57 s. 41. 
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Sålunda fastställs sanktionsavgiften för en juridisk person upp till tio procent av den totala 

årliga nettoomsättningen och för fysiska personer upp till 5 000 000 EUR eller 

motsvarande värde i nationell valuta den 17 juli 2013.78 Dessutom kan den administrativa 

sanktionsavgiften beräknas på grundval av upp till två gånger den vinst som erhållits eller 

de förluster som undvikits genom överträdelsen, artikel 67 punkt g). Som ovan nämnts 

utgör direktivets bestämmelser en minimireglering, inget hindrar därmed en medlemsstat 

från att införa en högre nivå än vad som föreskrivits i direktivet.79  

De överträdelser som kan komma ifråga till följd av artikel 66 hänför sig först och 

främst till drivande av rörelse som innefattar att motta insättningar eller andra 

återbetalbara medel från allmänheten, utan att samtidigt vara ett kreditinstitut. Vidare 

omfattas situationer där rörelsen visserligen utgör ett kreditinstitut, men där tillstånd att 

bedriva sådan rörelse saknas. Den tredje situationen är hänförlig till förvärv och 

avyttringar av ett kvalificerat innehav av röstandelar i kreditinstitut över eller under 

särskilda tröskelvärden angivna i artikel 22.1 i kapitaltäckningsdirektivet. Överträdelser 

av artikel 66 kan således sammanfattas till överträdelser hänförliga till kreditinstituts 

verksamhet, tillstånd eller ägarstruktur. 

Överträdelsekatalogen i artikel 67 är för omfattande för att i detalj redogöra för 

vilka åtgärder som avses. Däremot kan artikel 67 delas in i olika kategorier beroende på 

vad för typ av överträdelse det är fråga om. Punkterna a)-i) omfattar de situationer då 

institutet i fråga fått tillstånd att bedriva sin rörelse på grundval av felaktiga uppgifter, 

eller där institutet underlåter att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig 

information rörande bl.a. institutets kapitalbaskrav, likviditet, bruttosoliditet eller stora 

exponeringar. Den första kategorin är således hänförlig till bristande eller felaktig 

informationsgivning om institutets riskexponering och finansiella motståndskraft. Den 

andra kategorin, punkterna j)-p), berör istället faktiska åtgärder vidtagna eller icke 

vidtagna av institutet i fråga. Häribland märks bl.a. att institutet utsätter sig för otillåtna 

riskexponeringar eller kreditrisker, gör vissa förbjudna betalningar till innehavare av 

instrument som ingår i institutets kapitalbas, eller överträder nationella regler om 

motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.  

                                                 
78 Kapitaltäckningsdirektivet artikel 66 p. 2 c) respektive artikel 66 p. 2 d). 
79 Jfr skäl 43 i kapitaltäckningsdirektivet. 
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3.4 Vägledande faktorer vid bestämmande av den administrativa 

sanktionsavgiften 

Artikel 70 lämnas viss vägledning för hur sanktionsreglerna ska uppfattas och tillämpas 

av de behöriga myndigheterna. Inledningsvis uppställs den i preambeln angivna 

huvudregeln, dvs. att alla relevanta omständigheter ska beaktas, för att därefter i punkt 

a)-g) ge några exempel på omständigheter som kan vara styrande för bedömningen. 

Punkt a) Svårighetsgrad och varaktighet 

Punkten a) anger att överträdelsens svårighetsgrad och varaktighet ska beaktas. Det är 

naturligt att överträdelser som varit långvariga utan att åtgärdas sanktioneras hårdare, 

redan av den anledningen att det talar för antingen en mer omfattande brist då den pågått 

under längre tid, eller en brist hos ledningen att avhjälpa överträdelsen. Men även en 

mycket kortvarig överträdelse bör kunna bedömas mycket strängt, exempelvis då ett 

institut under en mycket kort tid företar en avsevärd exponering och därmed utsätter 

institutet för en beaktansvärd risk.  

Vad beträffar svårighetsgraden av överträdelsen bör rimligtvis detta kunna läsas i 

ljuset av begreppet systemstabilitet genom att ju större påverkan överträdelsen har på det 

finansiella systemets stabilitet, desto mer ingripande sanktion ska utdömas. I 

sammanhanget uppstår dock frågan huruvida det endast är överträdelsens faktiska 

allvarlighet och konsekvenser som ska vara styrande, eller om även hypotetiska risker 

kan inräknas. Med andra ord är frågan om det räcker att institutet rent faktiskt överträder 

regeln, oavsett om sannolikheten för konsekvenser varit mycket låg eller obefintlig, för 

att en hög sanktionsavgift ska utgå. Syftet med reglerna är ju att förhindra överdrivet 

risktagande.80 Det kan därför ifrågasättas att en hög sanktionsavgift skulle utgå där 

överträdelsen rent faktiskt varit allvarlig, men där risken för konsekvenser varit låg. 

Omvänt förefaller dock en hög sanktionsavgift kunna utgå, dvs. när överträdelsen i sig 

inte varit särskilt allvarlig, men där risken varit mycket hög, se artikel 70 punkt h). 

Punkt b) Ansvarsgrad 

Graden av ansvar hos den fysiska eller juridiska person som gjort sig skyldig till 

överträdelsen kan även beaktas enligt punkt b). Här kan inledningsvis märkas att det inte 

talas om ledningsorganets ansvar, utan den fysiska personen. Därmed är det inte styrelsen 

som gemensamt svarar för överträdelsen, utan den behöriga myndigheten kan besluta att 

                                                 
80 Se skäl 53 i kapitaltäckningsdirektivet. 
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även en individuell styrelseledamot ska betala en sanktionsavgift om han eller hon kan 

utpekas som skyldig till överträdelsen. Men betyder detta att de olika styrelseledamöterna 

i styrelsen kan dömas till olika höga sanktionsavgifter beroende på hur mycket ansvar 

vardera ledamoten bär för överträdelsen? Rent principiellt synes så vara fallet. Den 

behöriga myndigheten har i sådant fall att göra en ansvarsprövning av de olika 

styrelseledamöterna i relation till deras medverkan till överträdelsen.  

Punkt c)- d) Finansiell ställning och positiva effekter av överträdelsen 

Med hänsyn till det avsevärt höga taket om 5 000 000 EUR, ges i punkt c) möjligheten 

att beakta den finansiella ställningen hos den fysiska eller juridiska person som gjort sig 

skyldig till överträdelsen. Med hänsyn till att sanktionsavgifterna ska vara 

proportionerliga finns skäl att kunna beakta den finansiella ställningen så att inte 

sanktionen slår alltför hårt i förhållande till överträdelsen. Särskilt gör sig detta gällande 

beträffande juridiska personer, då det vore något märkligt att påföra en juridisk person en 

sådan hög sanktion att den juridiska personen exempelvis inte längre uppfyller kravet på 

likviditet enligt artikel 412 i tillsynsförordningen och härigenom gör sig skyldig till 

ytterligare en överträdelse enligt artikel 67 punkt j) i kapitaltäckningsdirektivet.81 Att det 

enligt punkt d) ska beaktas de vinster som erhållits eller de förluster som undvikits till 

följd av överträdelsen behöver knappast utvecklas närmare. Det förtjänas dock påminnas 

att den administrativa sanktionen kan fastställas på upp till två gånger av vinsten eller den 

undvikna förlusten enligt artikel 67. 

Punkt e) Tredje parters förlust 

Att förluster för tredje parter orsakade av överträdelsen, i den mån de kan fastställas, ska 

beaktas vid fastställande av sanktionsavgiften enligt punkten e) kan tyckas något 

förvånande. Först och främst ger inte formuleringen uttryck för huruvida förluster för 

tredje parter ska vara försvårande eller förmildrande för sanktionsbeloppets 

bestämmande. Exempelvis vore det märkligt om en sanktionsavgift skulle sättas högre 

till följd av tredje parters förluster, samtidigt som dessa tredje parters förluster kan 

föranleda skadeståndsskyldighet för den överträdande fysiska eller juridiska personen.82 

I sådant fall kan det hävdas att skadeståndsskyldigheten snarare ska verka förmildrande 

för sanktionsavgiften, då denna i viss mån redan ”straffar” överträdaren. Samtidigt kan 

                                                 
81 För svensk rätts del framgår av 15 kap. 3 § 3 st. LBF att en sanktionsavgift inte får sättas så högt att 

institutet därmed inte uppfyller lagstadgade krav på likviditet och soliditet. 
82 Jfr HQ AB:s skadeståndsprocess mot styrelsen, se nedan s. 46. 
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förluster för tredje parter kunna tänkas hänföra sig till överträdelsens svårighetsgrad. Om 

den fysiska eller juridiska personens agerande har orsakat förluster för tredje parter, kan 

det därmed finnas skäl att anse överträdelsen som allvarligare, än om konsekvenserna av 

överträdelsen endast är begränsat till institutet som sådant.  

Punkt f) Samarbetsvilja 

Samarbetsviljan hos den fysiska eller juridiska personen som begått överträdelsen tillmäts 

betydelse. Har den skyldiga aktören sålunda medverka till att överträdelsen upphör eller 

åtgärdas, finns enligt kapitaltäckningsdirektivets mening anledning att sätta ner 

sanktionsavgiften eller påföra aktören en annan sanktion. Även här, som kommer att 

utvecklas nedan83 föreligger vissa betänkligheter ur legalitetssynpunkt. Å ena sidan ger 

möjligheten att sätta ner sanktionsavgiften incitament för den överträdande aktören att 

medverka till att överträdelsen snabbt upphör. Å andra sidan innebär den behöriga 

myndighetens ställning som de facto rättstillämpare att ett sådant incitament tangerar med 

frågor om självangivelse, vilket riskerar att stå i strid med rätten att inte ange sig själv 

enligt artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (”EKMR”).84  

Punkt g) Tidigare överträdelser 

Tidigare överträdelser av den fysiska eller juridiska person som har gjort sig skyldig till 

överträdelsen anges som en grund för bestämmandet av nivån på sanktionsavgiften i 

punkt g). En fråga är i vilken mån den behöriga myndigheten får beakta och använda sig 

av tidigare överträdelser för att fastställa och bestämma nivån av sanktionsavgiften. För 

svensk rätts del kan vissa paralleller dras till Högsta förvaltningsdomstolens dom 2531-

12 rörande ledningsprövning i Öhman fonder. Målet rörde prövningen av Pernilla Ströms, 

tidigare styrelseledamot i moderbolaget till HQ Bank som fick sitt tillstånd att bedriva 

bankrörelse återkallat av Finansinspektionen85, lämplighet att sitta i styrelsen i ett 

fondbolag. Finansinspektionen hade som grund för sitt beslut där inspektionen ansåg att 

Pernilla Ström var olämplig att ingå i fondbolagets styrelse åberopat omständigheter 

hänförliga till Pernilla Ströms tidigare aktiviteter i egenskap av styrelseledamot i 

moderbolaget HQ AB. Bedömningen grundade sig således på att hon tidigare suttit i 

                                                 
83 Se vidare nedan avsnitt 4.6.3.2. 
84 Rätten att inte ange sig själv framgår inte direkt av konventionstexten, men anses likväl inrymmas 

under rätten till en rättvis rättegång, se bl.a. Saunders mot Förenade Kungadömet, ansökan nr 19187/91 

och J.B. mot Schweiz, ansökan nr 31827/96. EKMR har införlivats för EU:s del genom 

Lissabonfördraget, se Lebeck, C, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, s. 677 f. 
85 FI Dnr 10-7854. 
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styrelsen för moderbolaget till ett dotterbolag som påståtts ha begått en överträdelse. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann att Öhman Fonder inte förmått styrka Pernilla Ströms 

lämplighet att sitta i styrelsen. Rättsfallet väcker frågan i vad mån Finansinspektionen kan 

lägga tidigare omständigheter utan samband med det ärende som är under 

Finansinspektionens handläggning till grund för sitt ingripande. 

Punkt h) Eventuella konsekvenser för det finansiella systemet 

Slutligen kan överträdelsens eventuella konsekvenser för det finansiella systemet beaktas. 

Härigenom ges den behöriga myndigheten ett stort utrymme att bestämma de 

administrativa sanktionerna utifrån den samhällsekonomiska påverkan överträdelsen 

potentiellt kunnat innebära. Det ges ingen vägledning för hur och i vilken utsträckning 

potentiella konsekvenser på det finansiella systemet ska kunna beaktas. I händelse av att 

den behöriga myndighetens sanktionsavgift överklagas till domstol, kan detta tänkas 

medföra bevissvårigheter för den överklagande parten. Vidare besitter, som tidigare 

nämnts86, domstolen troligen inte den sakkunskap som krävs för att kunna göra en rättslig 

bedömning av grunden för sanktionsavgiften i dessa fall. Att göra en närmare bedömning 

om en överträdelses faktiska påverkan på det finansiella systemet låter sig nog svårligen 

göras. Än mer svårt blir att föra bevisning om att en viss överträdelse inte kunnat medföra 

konsekvenser för det finansiella systemet. 

  

                                                 
86 Se ovan avsnitt 2.4.2. 
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4 Genomförandet av kapitaltäckningsdirektivets 

regler i svensk rätt 

4.1 Något om implementeringsprocessen 

Den 19 april 2012 tillsattes en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur svensk 

lagstiftning på det bank- och finansieringsrättsliga området skulle anpassas till 

tillsynsförordningen, samt hur kapitaltäckningsdirektivet skulle genomföras för svensk 

rätts del. Detta utmynnade i den s.k. Kapitaltäckningsutredningen, vars förslag 

beträffande bl.a. kapitalbuffertar och utökade möjligheter till ingripande mot juridiska 

personer sedermera genomfördes i de för området relevanta lagarna.87 

Inom ramen för utredningen kring kapitaltäckningsdirektivets implementering kom 

även den särskilda utredaren att lämna förslag på utformningen av administrativa 

sanktioner mot fysiska personer. Förslaget möttes av kritik, då flertalet remissinstanser 

ställde sig kritiska till hur förslaget kommit att utformas. Den omfattande kritiken riktade 

sig dels till reglernas utformning, dels utredningens avsaknad av förslag till ett särskilt 

förfarande vid handläggning av sanktionsärenden. Remissinstanserna ifrågasatte 

lämpligheten av att Finansinspektionen och inte en domstol i första hand skulle fatta 

beslut om betydande sanktionsavgifter, sett ur rättssäkerhetssynpunkt. Yttrandena från 

remissinstanserna fick till följd att regeringen ansåg det nödvändigt att närmare se över 

utformningen av administrativa sanktioner mot fysiska personer.88 

Frågan kom därmed att genomgå ett nytt utredningsförfarande, där de svenska 

reglernas utformning i dess nuvarande lydelse slutligen fastställdes i propositionen 

2014/15:57. Regeringen har häri försökt ta fasta på den kritik som mötte det ursprungliga 

förslaget genom bl.a. införandet av ett förfarande med sanktionsföreläggande, 

innebärande att om föreläggandet inte godkänns av den berörda parten, har 

Finansinspektionen att väcka talan i domstol.89 Genom detta har åtminstone några av 

farhågorna beträffande rättssäkerheten kommit att stillas. Men sanktionsreglerna i LBF 

lämnar mycket att önska vad beträffar tydlighet och vägledning för när beslut om 

                                                 
87 Se SOU 2013:65 s. 205 ff. och s. 335 ff. Se vidare prop. 2013/14:228. Förutom ändringar i LBF och 

VpmL kom även kapitaltäckningsutredningens förslag att genomföras i bl.a. i lagen (2014:966) om 

kapitalbuffertar samt lagen (2014:968) om tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. 
88 Prop. 2014/15:57 s. 30. 
89 A prop. s. 57 ff. 
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sanktioner mot fysiska personer kan komma ifråga, hur sanktionsbedömningen de facto 

ska göras och vilka faktorer Finansinspektionen har att beakta vid fastställandet av såväl 

sanktionsval som sanktionsavgiftens storlek.  

Möjligen är oklarheterna hänförliga till det faktum att de ändringar som genomförts 

på det kapitalmarknadsrättsliga området överlag har präglats av vad som benämnts som 

en ”minimalistisk anda”. Med andra ord har lagstiftningsåtgärderna på området haft som 

ambitionsnivå att endast genomföra de nödvändiga åtgärder som krävs för att leva upp 

till de europeiska kraven.90 För sanktionsreglernas del kan det dock ifrågasättas om dessa 

verkligen lever upp till de krav som EU ställer på medlemsstaterna. Den svenska 

ambitionsnivån på de åtgärder som ska vidtas riskerar därmed att slå fel, om 

konsekvensen härav blir att implementeringsåtgärderna som vidtagits är otillräckliga för 

att efterleva de EU-rättsliga kraven. Till den svenska lagstiftarens försvar kan 

otillräckligheten tänkas bero på dels det stora antal lagstiftningsakter som på kort tid 

utfärdats av EU på det kapitalmarknadsrättsliga området, dels de korta genomförandetider 

som rått för dessa.91 Med detta i beaktande är ambitionen i de nästkommande avsnitten 

att närmare utreda och analysera sanktionsregelverket i 15 kapitlet LBF. 

4.2 Vilka omfattas av sanktionsreglerna i svensk rätt? 

Av 15 kap. 1 a § LBF framgår att Finansinspektionen ska ingripa direkt mot någon som 

ingår i ett kreditinstituts styrelse, är kreditinstitutets verkställande direktör, eller är en 

ersättare för någon av dessa, om kreditinstitutet i fråga gör sig skyldig till en överträdelse 

av någon av de i paragrafen uppräknande punkterna. Att ansvaret även omfattar 

arbetstagarledamöter framgår inte explicit av lagparagrafen, men följer av 

likställighetsprincipen.92 Ingripande sker enligt fjärde stycket antingen genom 1) beslut 

om att personen under viss tid inte får vara styrelseledamot eller VD i ett kreditinstitut 

eller 2) beslut om sanktionsavgift. 

Vad beträffar ett sådant beslut som avses i punkten 1) följer, att ett sådant beslut 

endast gäller i förhållande till kreditinstitut. Beslutet hindrar därmed inte personen ifråga 

från att inneha ledningspositioner i ett värdepappersföretag. En sådan ordning tycks svår 

                                                 
90 Forsaeus, H, Lindeblad, A-C, Lycke, J, Behovet av en reformering av sanktionssystemet för finansiella 

företag, Juridisk Tidskrift 2016/17 nr. 4, s. 216. 
91 A.a.s. 216 och 220. 
92 Se prop. 2014/15:57 s. 40. 
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att förena med kapitaltäckningsdirektivets utformning.93 Möjligheten att meddela 

tillfälligt förbud ska enligt direktivet gälla för uppdrag i institut, dvs. för både 

kreditinstitut och värdepappersföretag.94 För att efterleva kapitaltäckningsdirektivet bör 

således ett tillfälligt förbud enligt 15 kap. LBF alltid innebära att Finansinspektionen 

måste fatta ett beslut om att den fysiska person mot vilken ingripandet sker inte längre är 

lämplig att inneha sitt eventuella uppdrag även i värdepappersbolaget enligt 25 kap. 4 § 

VpmL. I sådant fall innebär detta att en för en fysisk person ansvarsgrundande 

överträdelse av 15 kap. 1 a § förenat med sanktionen tillfälligt förbud, alltid måste betyda 

att personen inte längre är lämplig att inneha ett uppdrag i ett värdepappersbolag, 

åtminstone om kapitaltäckningsdirektivets utformning av regeln ska respekteras. Detta 

torde nämligen vara den enda grund på vilken Finansinspektionen har rättsligt stöd att 

besluta om att den fysiska personen inte längre får vara styrelseledamot eller VD.95 

4.3 Lagsystematik vid ett beslut om administrativa sanktioner 

Rent lagsystematiskt kan bedömningen kring om förutsättningar finns för 

Finansinspektionen att meddela en sanktion mot en ledande befattningshavare i ett 

kreditinstitut med stöd av 15 kap. 1 a § LBF indelas i ett antal steg. Den inledande 

bedömningen tar sikte på huruvida kreditinstitutet i vilken den fysiska personen ingår i 

styrelsen eller är verkställande direktör har gjort sig skyldigt till en överträdelse av någon 

av de i första stycket uppräknade punkterna. Överträdelsen i fråga måste vidare vara 

allvarlig enligt tredje stycket. Härigenom markeras enligt förarbetena att ledande 

befattningshavare endast bär ett sekundärt ansvar för kreditinstitutets överträdelser. Med 

andra ord är det kreditinstitutet som i första hand ska vara föremål för administrativa 

sanktioner i händelse av en överträdelse.96 

För det fall den aktuella överträdelsen i och för sig kan anses som allvarlig, krävs 

vidare att den fysiska personen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet kan sägas ha orsakat 

överträdelsen. Genom att ett subjektivt ansvar är en förutsättning att kunna påföra en 

sanktionsavgift mot en ledande befattningshavare, understryks det faktum att det endast 

är särskilt allvarliga fall där ett ingripande mot en fysisk person framför kreditinstitutet 

                                                 
93 Se artikel 67 punkt 2 d). 
94 Se Tillsynsförordningen artikel 4 punkt 1 (3). 
95 Jfr 24 kap. 4 § VpmL vilken hänvisar till 3 kap. 1 § p. 4, där de faktorer som får beaktas är insikt, 

erfarenhet och om personen i fråga i övrigt är lämplig. 
96 Prop. 2014/15:57 s. 41 f. 
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är motiverat. Det subjektiva ansvarsrekvisitet har även ansetts befogat till följd av 

sanktionsavgifternas straffrättsliga karaktär.97 Administrativa sanktioners förhållande till 

straffrätten och Europakonventionen har varit föremål för diskussion den senaste tiden, 

särskilt på det skatterättsliga området.98 Det saknas utrymmet i denna framställning att gå 

in närmare på frågor som rör den straffrättsliga aspekten av administrativa sanktioner. 

Istället kan det konstateras att det verkar råda en tämligen stor enighet om att 

administrativa sanktionsavgifter av den typ som det är frågan om här ska betraktas som 

straffrättsliga i Europakonventionens mening.99 Följaktligen omfattas dessa av rätten till 

en rättvis rättegång jämlikt artikel 6 i konventionen. 

Har Finansinspektionen konstaterat dels att överträdelsen varit allvarlig, dels att den 

ledande befattningshavaren i fråga bär ett subjektivt ansvar för överträdelsen, finns det 

slutligen en möjlighet för inspektionen att avstå från att ingripa enligt 15 kap. 1 b § 2 st. 

LBF under vissa i paragrafen angivna situationer. 

Prima facie synes möjligheterna att påföra en ledande befattningshavare en 

sanktionsavgift för ett kreditinstituts överträdelser vara ytterst begränsade. Det faktum att 

överträdelsen måste vara allvarlig, i förening med kravet på grov vårdslöshet eller uppsåt, 

talar för att det krävs en exceptionell händelse där den ansvarige personen ifråga är 

särskilt klandervärd för att ansvar ska komma ifråga enligt de svenska lagreglerna. Detta 

synes även ha varit intentionen vid införandet av reglerna. Såväl den svenska lagstiftaren 

som Finansinspektionen anser nämligen att ingripanden mot fysiska personer endast ska 

komma ifråga i rena undantagsfall som anses särskilt allvarliga och att 

kapitaltäckningsdirektivet inte regelmässigt förutsätter att det döms ut sanktioner.100  

Lagstiftarens och Finansinspektionens ståndpunkt får visst stöd i 

europakommissionens utredning i samband med det EU-rättsliga lagstiftningsförfarandet, 

till vilken det hänvisas.101 Samtidigt uttalar kommissionen att det är väsentligt att de 

                                                 
97 Prop. 2014/15:57 s. 42 f. 
98 Att svenska reglerna om skattetillägg och straffrättsliga sanktioner är oförenliga med 

Europakonventionens dubbelprövningsförbud fastställdes av HD genom ett beslut i plenum, se NJA 2013 

s. 502. För en genomgång av administrativa sanktioner sett i ljuset av Europakonventionen och EU:s 

rättighetsstadga, se prop. 2016/17:22 s. 79 ff. 
99 Se bl.a. prop. 2016/17:22 s. 102 f, RÅ 2000 ref. 66, RÅ 2004 ref. 17 samt Hanqvist, D, Lagen om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder, en kommentar, Zeteo 2016-05-27, s. 771. 
100 Se Finansinspektionens promemoria om sanktioner enligt CRD IV (2014/1356), Dnr 14-5973,  s. 4 

samt prop. 2014/15:57 s. 38 och s. 42. 
101 KOM (2010) 716 slutlig s. 13. 
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sanktioner som föreskrivs i lag verkligen tillämpas för att syftet med kapitalteckningsdi-

rektivet ska uppnås.102 Enligt min mening kan varken direktivets utformning eller 

kommissionens uttalande, tvärtemot vad som uttalas i förarbetena, sägas innebära att 

sanktioner mot fysiska personer endast ska komma i fråga i rena undantagsfall.103 Detta 

rimmar illa med kapitaltäckningsdirektivets uttalade syften och utformning, dvs. att 

reglerna ska vara effektiva och avskräckande.104 Att lagstiftaren valt att begränsa 

möjligheten till ansvar genom införande av ett krav på grov vårdslöshet eller uppsåt kan 

visserligen anses innebära att det i praktiken endast blir fråga om rena undantagsfall. 

Emellertid återfinns inte ett sådant krav i direktivet, utan förutsättningarna för ansvar är 

objektiva, varmed de bör tillämpas när det finns skäl för det. 105 Detta i kombination med 

kommissionens uttalande, tyder snarare på att avsikten varit från EU:s sida att reglerna 

skulle tillämpas i högre utsträckning än vad de svenska lagreglernas utformning synes ge 

utrymme för.  

Lagstiftarens vilja så som den kommer till uttryck i förarbetena till 15 kapitlet LBF 

måste dock särskiljas från hur sanktionsreglerna faktiskt är utformade. Om 

tillämpningsområdet verkligen är så begränsat så som lagstiftaren verkat haft som avsikt 

att göra det, leder det följaktligen in på frågan om kapitaltäckningsdirektivets syften 

verkligen uppnås och därmed i förlängning huruvida Sverige implementerat direktivet 

lojalt. En annan sak är om reglernas utformning faktiskt innebär att möjligheten att 

utdöma sanktioner är större än vad lagstiftaren tänkt sig. I sådant fall uppnås ju direktivets 

syfte och resultat, låt vara att det sker indirekt. I de nästkommande avsnitten är därför 

tanken att mer ingående behandla förutsättningarna för att påföra en fysisk person en 

administrativ sanktion. Det rör sig således om frågan huruvida kreditinstitutets 

överträdelse uppfyller allvarlighetsrekvisitet, det subjektiva ansvarsrekvisitet som råder 

samt vilka möjligheter som finns för Finansinspektionen att meddela eftergift och under 

vilka förutsättningar detta är motiverat. 

                                                 
102 KOM (2010) 716 slutlig s. 15. 
103 Se Finansinspektionens promemoria om sanktioner enligt CRD IV (2014/1356), Dnr 14-5973, s. 4. Jfr 

Stattin & Eklund, Kapitalmarknadsrätt, s. 130. 
104 Se t.ex. artikel 65, där det anges att medlemsstaten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att 

reglerna tillämpas, samt skäl (35) i preambeln. 
105 Jfr Eklund, K, Stattin, D, Kapitalmarknadsrätt, s. 130. 
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4.4 Allvarlighetsbedömningen i 15 kap. 1 a § LBF 

4.4.1 Relationen mellan överträdelserna 

En inledande förutsättning för ansvar enligt 15 kap. 1 a § LBF är att kreditinstitutet ska 

ha gjort sig skyldigt till en allvarlig överträdelse av vissa i paragrafen uppräknade 

regelverk. Överträdelserna som framgår av 15 kap. 1 a § är av varierande slag och 

omfattar regler som framgår direkt av LBF, andra svenska lagar på 

finansmarknadsområdet samt EU-förordningar och direktiv. Graden av allvarlighet 

varierar beroende på vilka slags regler som överträds, där det i förarbetena anges att 

överträdelser av sådana regler som kan medföra allvarliga konsekvenser för den 

finansiella stabiliteten i princip bör anses allvarligare. Dessutom anses överträdelser som 

hotar viktiga samhällsintressen, exempelvis motverkande av penningtvätt och 

finansiering av terrorism, eller där skyddet för konsumenter äventyras, vara särskilt 

allvarliga. Utgångspunkten är dock att alla punkter i överträdelsekatalogen i sig ska kunna 

föranleda ett ingripande mot en fysisk person.106 Följaktligen måste det vid en diskussion 

kring hur graden av allvarlighet ska uppfattas i tredje stycket, hänsyn tas till att samtliga 

överträdelser i princip ska kunna nå upp till den nivå av allvarlighet som fordras enligt 

bestämmelsen. 

För vissa av överträdelsegrunderna kan det framstå som närmast självklart att en 

överträdelse ska vara att anse som allvarlig. Sålunda måste att systematiskt underlåta att 

hålla likvida tillgångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen utgöra en allvarlig 

överträdelse (punkten 10). Likaså är det svårt att se en situation där det inte anses 

allvarligt att inte underrätta Finansinspektionen om att kreditinstitutet fallerar eller 

sannolikt kommer att fallera (punkten 19), redan på grund av de potentiella konsekvenser 

detta kan få.  

För andra överträdelsegrunder är det svårare att se hur dessa ska uppfattas som 

allvarliga. Hur kan till exempel en överträdelse av skyldigheten att anmäla förändringar 

av aktieinnehav och kvalificerat innehav i institutet enligt  punkt 2 och 3 kunna utgöra en 

allvarlig överträdelse, vid en jämförelse med de övriga överträdelserna. Det synes svårt 

att förena en överträdelse av dessa bestämmelser med förarbetsuttalandet om att 

ingripande ska ske endast i särskilt allvarliga fall och i övrigt med vad som exemplifieras 

som allvarligt.107 

                                                 
106 Prop. 2014/15:57 s. 41. 
107 Prop. 2014/15:57 s. 41. 
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Vidare tycks bedömningen av huruvida ett kreditinstituts överträdelse är allvarlig 

vara förankrad i vilka konsekvenser överträdelsen får, eller kan komma att få. Några andra 

konkreta faktorer som ska verka styrande för allvarlighetsbedömningen av ett 

kreditinstituts överträdelse framgår varken av kapitaltäckningsdirektivet eller av 

förarbetena, i vart fall inom ramen för 15 kap. 1 a §. Om konsekvensresonemang ska vara 

styrande för bedömningen, blir det än mer svårt att förstå hur vissa av punkterna över 

huvud taget kan uppfattas som allvarliga. Det måste därmed finnas utrymme att beakta 

även andra faktorer. Vilka faktorer dessa kan tänkas vara framstår dock som oklart. 

Regeringen har inte funnit det ändamålsenlighet att närmare ange hur 

allvarlighetsbedömningen ska göras. Istället får Finansinspektionens beslutspraxis, såväl 

nuvarande som kommande, tjäna som vägledning för denna fråga108 

4.4.2 Vilar allvarlighetsbedömningen i 15 kap. 1 a § LBF på självständig grund? 

15 kap. LBF innehåller i egentlig mening två stycken allvarlighetsrekvist, dels det ovan 

nämnda i 1 a § 3 st., men även genom att det i 15 kap. 1 b § LBF anges att graden av 

allvarlighet ska beaktas vid sanktionsvalet. Odelberg drar slutsatsen att bedömningen av 

om överträdelsen ska anses allvarlig enligt 15 kap. 1 a § 3 st. LBF ska göras utifrån de 

kriterier som framgår av 15 kap. 1 b § 1 st. Detta motiveras dels av att det är den ordning 

som förordas för de snarlika bestämmelserna på värdepappersmarknaden, dels att 

hänvisningen i propositionen till att Finansinspektionens praxis ska beaktas annars blir 

svårbegriplig, då Finansinspektionen endast beaktar allvarligheten vid valet av 

sanktion.109 En sådan ordning innebär att det finns ett flertal faktorer som ska verka 

styrande för allvarlighetsbedömningen som framgår redan av lagtexten, vilket underlättar 

förståelsen för den närmare bedömningen av överträdelsens allvarlighet. 

Emellertid finns enligt min mening ett flertal invändningar mot en sådan tolkning. 

Det kan noteras att det tillkommit ett nytt lagstiftningsärende beträffande 

sanktionsreglerna på värdepappersmarknaden, vari det inte anges att de motsvarande 

kriterier som framgår av 15 kap. 1 b § LBF ska påverka bedömningen av överträdelsens 

allvarlighet.110 Lagsystematiken och hur frågan behandlats i utredningsarbeten talar 

vidare emot ett sådant synsätt.111 Sett till Finansinspektionens systematik vid ingripande 

                                                 
108 Prop. 2014/15:57 s. 41. 
109 Odelberg, K, Utökat ledningsansvars på finansmarknaden, Juridisk Publikation 02/2015, s. 262 f. 

Odelberg hänvisar till SOU 2015:2 s. 551 där det anges att kriterierna i 15 kap. 1 b § ska beaktas. 
110 Se prop. 2016/17:162 s. 540 f. 
111 Se prop. 2013/14:228 s. 239 ff., prop. 2015/16:170 s. 11 ff. samt prop. 2014/15:57 s. 52 ff. 
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mot kreditinstitut är det inte heller helt korrekt att hävda som Odelberg gör, att 

allvarligheten endast beaktas inom ramen för valet av sanktion. Vid Finansinspektionens 

ingripande mot Forex Bank fastställs att bristerna ska anses som allvarliga och att 

Finansinspektionen därmed ska ingripa.112 En konstaterad allvarlighet läggs därmed till 

grund för beslutet att över huvud taget ingripa. Samma systematik följer av 

Finansinspektionens ingripande mot Sparbanken Gotland.113 Även i ett ärende mot 

Nordea redogör Finansinspektionen inledningsvis för vilka brister som förelegat i 

institutets verksamhet, för att därför sammanfattningsvis ange att Finansinspektionen har 

att ingripa. Först efter detta fastslagits går Finansinspektionen in på överväganden kring 

valet av sanktion.114 Sålunda gör Finansinspektionen en allvarlighetsbedömning redan 

vid frågan om ett ingripande ska ske. 

Sammantaget talar det ovanstående för att allvarlighetsbedömningen i 15 kap. 1 a 

§ får anses vila på en självständig grund. Först måste det således föras en diskussion kring 

överträdelsens allvarlighet i sig. Om överträdelsen efter en prövning anses uppfylla 

allvarlighetsrekvisitet, kan Finansinspektionen beakta detta vid valet av sanktion. Men de 

faktorer som påverkar valet av sanktion i 15 kap. 1 b § saknar betydelse för huruvida 

överträdelsen är allvarlig i det första ledet, dvs. när Finansinspektionen konstaterar att 

överträdelsen är allvarlig och att det därmed finns skäl att ingripa. 

För en närmare förståelse kring vilka omständigheter som ska tas med vid 

bedömningen får de uttalanden som görs i förarbetena beaktas.115 Uttalandet om att 

Finansinspektionens praxis tjänar som vägledning för allvarlighetsbedömningen får 

härmed förstås som så att det är vad Finansinspektionen i beslutet mot kreditinstitut anför 

under diskussionen kring om Finansinspektionen över huvud taget ska ingripa som blir 

relevant. De faktorer som ska styra allvarlighetsbedömningen är således åtskilda från de 

som påverkar valet av sanktion, vilket lagsystematiken även talar för. 

4.4.3 Finansinspektionens beslutspraxis 

I ett flertal fall har Finansinspektionen funnit det motiverat att ingripa mot ett 

kreditinstitut genom påförandet av sanktioner.116 De överträdelser som föranlett 

Finansinspektionens ingripande har ofta berört centrala bankrörelserättsliga regler. När 

                                                 
112 FI Dnr 12-12605 s. 12 f. 
113 FI Dnr 12-3181 s. 9. 
114 FI Dnr 13-1784 s. 18 f.  
115 Se prop. 2014/15:57 s. 40 f. 
116 Se t.ex. FI Dnr 12-12605 (Forex Bank), FI Dnr 12-7237 (Nordea) samt FI Dnr 15-6162 

(Snapphanebygdens Sparbank). 
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så varit fallet har Finansinspektionen inte funnit skäl att göra en närmare prövning av 

överträdelsens allvarlighet. Således angavs vid Finansinspektionens ingripande mot 

Forex Bank till följd av bankens exponering mot Panaxiakoncernen endast att 

”[r]örelseregler om riskhantering tillhör de mest centrala reglerna som en bank är 

skyldig att följa. De konstaterade bristerna är därför allvarliga.”.117 Till följd av detta 

konstaterande fann Finansinspektionen skäl att ingripa. En liknande bedömning görs 

beträffande det medialt uppmärksammade ingripandet mot HQ Bank där 

Finansinspektionen kom att återkalla bankens tillstånd. Finansinspektionen konstaterar 

att banken grovt överträtt de mest centrala bestämmelserna i LBF, varför överträdelserna 

är allvarliga.118 

I några fall har Finansinspektionen tagit fasta på konkreta omständigheter. I 

ingripandet mot Nordea för överträdelser av penningtvättsregelverket angavs som skäl 

för beslutet att ingripa att banken haft undermåliga rutiner för hantering av vissa 

riskgrupper och att dessa brister rörde centrala områden inom penningtvättsregelverket. 

Bristerna var dessutom av systematisk karaktär. Detta innebar att Nordea kunnat utnyttjas 

för penningtvätt och finansiering av terrorism. Sammantaget befanns detta mycket 

allvarligt och skäl för ingripande fanns därmed.119 Allvarligheten synes ha legat i det 

faktum att riskhanteringen varit otillfredsställande och att bankens organisation inte varit 

organiserad på så vis att detta kunnat undvikas. Möjligen kan det hävdas att 

Finansinspektionen anser att denne ska ingripa när banken inte lyckas upprätthålla en 

ändamålsenlig organisation eller hantera risk på ett tillfredsställande sätt. Denna 

uppfattning vinner stöd i ett tämligen nytt beslut från Finansinspektionen avseende 

Snapphanebygdens Sparbank, där Finansinspektionens uttalade att det faktum att 

kreditriskhanteringen och kreditprocessen i flera väsentliga avseenden varit 

otillfredsställande, innebar att det var nödvändigt för Finansinspektionen att ingripa.120 

Utifrån Finansinspektionens praxis kan vissa slutsatser dras beträffande 

allvarlighetsbedömningen. Först och främst är överträdelser av centrala områden för det 

regelverk som är i fråga att bedömas som mer allvarligt. Vidare innebär brister i 

organisationen och riskhantering som leder till överträdelser att överträdelsen ska anses 

vara allvarlig.  

                                                 
117 FI Dnr 12–12605, s. 13. 
118 FI Dnr 10-7854. 
119 FI Dnr 13-1784 s. 18 
120 FI Dnr 15-6162 s. 9. 



39 

 

4.4.4 Varning eller återkallelse som måttstock? 

Utöver de omständigheter som exemplifieras avseende överträdelsens konsekvenser, 

innehåller förarbetena ytterligare ett uttalande beträffande hur allvarligheten ska 

uppfattas. Det uttalas nämligen, att en överträdelse skulle kunna anses som allvarlig, om 

en varning eller återkallelse av tillståndet för kreditinstitutet kan komma i fråga.121 Sett 

till formuleringen måste det vara tillräckligt att varning eller återkallelse i och för sig hade 

kunnat aktualiseras, även om sanktionen i det enskilda fallet på grund av 

omständigheterna blivit en annan. Om så inte vore fallet, skulle en långvarig överträdelse 

av centrala bestämmelser för riskhanteringen hänförligt till överträdelser av 

penningtvättregelverket inte vara att anses som allvarlig, sett till det faktum att Nordea 

endast tilldelades en anmärkning för detta.122  

Det faktum att sanktionen för ICA Banken för en överträdelse av vad som anges i 

15 kap. 1 a § punkt 2 LBF avseende förändringar av kvalificerade innehav i institutet 

endast var en anmärkning utan straffavgift, talar vidare emot att varning eller återkallelse 

av tillstånd ska avgöra om en överträdelse ska anses som allvarlig. Banken var två år sen 

med att anmäla förvärvet av aktier i banken trots att styrelsens ordförande haft vetskap 

om detta.123 Sett till detta ärende är det svårt att, som Odelberg påpekar, se hur en 

överträdelse av anmälningsplikten skulle kunna anses tillräckligt allvarlig för att varning 

eller återkallelse skulle komma i fråga.124 Detta ärende synes svårt att förena med 

kapitaltäckningsdirektivets systematik, dvs. att alla överträdelser ska kunna föranleda en 

sanktion. Följaktligen bör inte det faktum att varning eller återkallelse kan komma i fråga 

kunna användas som en måttstock vid allvarlighetsbedömningen. 

4.4.5 Hur ska allvarlighetsrekvisitet uppfattas? 

Enligt min mening finns det principiellt två sätt att uppfatta allvarlighetsrekvisitet i 15 

kap. 1 a § tredje stycket LBF. Antingen ska det uppfattas som att det måste vara fråga om 

verkligen allvarliga överträdelser för att Finansinspektionen ska ingripa mot en fysisk 

person, vilket förordas av den svenska lagstiftaren. Ett sådant synsätt blir emellertid svårt 

att förena med uppfattningen om att alla överträdelser ska kunna föranleda ett ingripande. 

Det andra sättet att se på allvarlighetsrekvisiten är att det till följd av vilka överträdelser 

                                                 
121 Prop. 2014/15:57 s. 41. 
122 FI Dnr 12-7237. Se även FI Dnr 15-13887 där Resurs Bank tilldelades en anmärkning för en långvarig 

överträdelse av centrala kapitaltäckningsregler.  
123 FI Dnr 13-1522 s. 1. 
124 Se vidare Odelberg, K, Utökat ledningsansvars på finansmarknaden, Juridisk Publikation 02/2015 s. 

264 f. 
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som enligt kapitaltäckningsdirektivet ska kunna föranleda sanktioner, i verkligheten är 

lägre ställt än vad lagstiftaren tänkt sig. Följaktligen kan utrymmet för ingripande mot 

fysiska personer måhända vara större än vad reglerna ger uttryck för. 

Allvarlighetsrekvisitet och hur bedömningen ska göras är oklar i många avseenden. 

Kapitaltäckningsdirektivens syfte och Sveriges skyldighet att tillämpa denna lojalt talar 

dock för att allvarlighetsrekvisitet rimligen måste vara lägre ställt än vad förarbetena ger 

uttryck för. 

4.5 Det subjektiva ansvarsrekvisitet 

4.5.1 En utökning av kapitaltäckningsdirektivet 

Det subjektiva ansvarsrekvisitet följer inte av kapitaltäckningsdirektivet, utan har tillkom-

mit vid den svenska implementeringen. Lagstiftaren ansåg nämligen att kapitaltäcknings-

direktivet inte utgör ett hinder för att införa ett subjektivt ansvarsrekvisit. Dessutom 

motiverade reglernas straffrättsliga karaktär ett ansvar grundat på subjektiva 

omständigheter. En sådan uppfattning överensstämmer med hur sanktionsavgifter 

kommit att uppfattas i rättspraxis.125 Som ovan nämnts innebär införandet av ett subjektivt 

krav för att sanktioner ska komma ifråga att det understryks att det ska vara fråga om 

särskilt allvarliga fall.126 Sålunda krävs för svensk rätts vidkommande att den fysiska 

personen orsakat överträdelsen genom grov vårdslöshet eller uppsåt enligt 15 kap. 1 a § 

3 st. LBF. 

Den ordning som kom att införas i svensk rätt innebär att det är Finansinspektionen 

som har att göra en prövning av subjektiva rekvisit som första instans. Det har i tidigare 

lagstiftningsärenden angetts att administrativt bestämda påföljder inte ska beslutas av 

förvaltningsmyndigheter om de innefattar bedömningar av uppsåt eller oaktsamhet eller 

där ingripandet är kännbart för den fysiska personen i fråga.127 De administrativa 

sanktionerna enligt 15 kap. 1 a § LBF innefattar bägge av dessa omständigheter. Redan 

detta talar således emot att låta en förvaltningsmyndighet vara den som har att fatta det 

                                                 
125 Se RÅ 2004 ref 17 samt RÅ 2000 ref. 66 (I). Regeringsrätterna ansåg att när det är fråga om en 

anklagelse för brott i Europakonventionens mening, krävs att ansvaret grundar sig på subjektiva 

förhållanden. De administrativa sanktionsavgifterna bör numera anses utgöra en sådan anklagelse för 

brott i konventionens mening, se Forsaeus, H, Lindeblad, A-C, Lycke, J, Behovet av en reformering av 

sanktionssystemet för finansiella företag, JT 2016/17 s. 222. 
126 Prop. 2014/15:57 s. 42. 
127 Prop. 2004/05:142 s. 47. 
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första rättsligt bindande beslutet. Att bestämmelserna är av straffrättslig karaktär har som 

ovan nämnts motiverat införandet av ett krav på subjektivt ansvar. Samtidigt kan det 

anföras att just sanktionernas karaktär snarare talar för att det bör ankomma på en domstol 

att pröva frågan som första instans. Detta stöds även av den uppdelning mellan 

rättskipningen och förvaltningen som framgår av regeringsformen.128 Sammantaget kan 

det ifrågasättas lämpligheten av att det införts en ordning där en förvaltningsmyndighet 

har att pröva subjektiva rekvisit, särskilt då detta inte var ett krav enligt 

kapitaltäckningsdirektivet och med hänsyn till hur sanktionerna tangerar till 

brottsanklagelser i Europakonventionens mening. 

4.5.2 Vilka beteenden av ledande befattningshavare anses grovt vårdslösa? 

I förarbetena ges några exempel på beteenden som kan vara grovt oaktsamma från 

styrelsen eller den verkställande direktörens sida. Flertalet av de överträdelser som anges 

i 15 kap. 1 a § LBF är hänförliga till en underlåtenhet att lämna information till 

Finansinspektionen som är av betydelse för en ändamålsenlig tillsyn. Följaktligen är vad 

som ska utgöra grov vårdslöshet i stor utsträckning förankrat i styrelsen och den 

verkställande direktörens arbete med att kreditinstitutets rapporteringsskyldighet  

efterlevs och är ändamålsenlig.  

Avseende rapporteringsskyldigheten anges att det kan vara grovt oaktsamt av 

styrelsen eller VD om någon av dessa tagit en medveten risk beträffande riktigheten i 

uppgifter som lämnas till Finansinspektionen. Så kan vara fallet om styrelsen eller den 

verkställande direktören underlåter att tillse att en ändamålsenlig organisation för 

rapportering är på plats eller underlåter att följa upp hur organisationen fungerar.129 En 

central del av arbetet med att tillse att de bankrörelserättsliga reglerna efterlevs ligger i 

organisationen av verksamheten. I ärendet mot Nordea var det just bristen i 

organisationen som förorsakade den allvarliga överträdelsen.130  

Det ligger väl i linje med styrelsens allmänna skyldigheter enligt 8 kap. 4 § ABL 

att svara för bolagets organisation. Organisatoriska frågor är hänförliga till styrelsens 

arbete och det kan därmed finnas skäl till att de bör ansvara när organisationen brister och 

därigenom orsakar överträdelser av det bankrörelserättsliga regelverket. Däremot kan 

diskuteras huruvida dessa typer av frågor verkligen inryms i den löpande förvaltningen 

                                                 
128 Prop. 2009/10:80 s. 119 f. Vidare Forsaeus, H, Lindeblad, A-C, Lycke, J, Behovet av en reformering 

av sanktionssystemet för finansiella företag, JT 2016/17 s. 226. 
129 Prop. 2014/15:57 s. 42. 
130 FI Dnr 13-1784. 
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för vilken VD svarar enligt 8 kap. 27 § ABL. För att VD ska anses grovt vårdslös vad 

beträffar organisatoriska frågor bör det krävas att styrelsen meddelat riktlinjer till VD och 

att han eller hon underlåter att följa dem. 

Att styrelsen, VD eller båda ska anses grovt vårdslösa när de underlåter att över 

huvud taget granska och upprätthålla rapporteringsfunktionen synes välmotiverat. Detta 

på grund av det risktagande en sådan underlåtenhet innebär att Finansinspektionen 

härigenom lämnas felaktig information, eller inte lämnas någon information alls, och 

därmed inte finner skäl att ingripa förrän en allvarlig överträdelse redan skett. Exempelvis 

kan en bristfällig eller felaktig rapportering om att ett kreditinstitut sannolikt kommer att 

fallera jämlikt punkt 20 i 15 kap. 1 a § LBF få som konsekvens att Finansinspektionen 

inte initierar ett resolutionsförfarande enligt 8 kap. 1 § lagen (2015:1016) om 

resolution.131 

Flertalet av de i 15 kap. 1 a § LBF uppräknande överträdelserna vilar på 

svårtillämpade och komplicerade regler, vilket kan tänkas ge upphov till oklarheter och 

ger utrymme för tolkning. För att styrelsen eller VD ska anses grovt vårdslösa i dessa fall 

krävs att dessa fått tydliga indikationer på att det föreligger brister och trots detta 

underlåter att vidta åtgärder. Exempel på tydliga indikationer kan vara i form av 

påpekande från Finansinspektionens sida eller en meddelad sanktion.132 

Förarbetsuttalandet ger upphov till vissa frågor. Ett påpekande kan ju vara det sätt 

på vilket Finansinspektionen tolkar de aktuella reglerna för handen. Om det är att anses 

som grovt vårdslöst att inte vidta åtgärder efter ett sådant påpekande, får 

Finansinspektionens ett mycket stort utrymme att bestämma hur de oklara reglerna ska 

uppfattas. För att styrelsen eller VD ska undgå ansvar i händelse av en överträdelse blir 

de i princip tvungna att följa Finansinspektionens tolkning av reglerna. En sådan ordning 

rimmar illa med det faktum att Finansinspektionen och bolagen ofta har olika synsätt 

kring frågor som rör den interna kontrollen.133 Än mer problematiskt är det faktum att 

Finansinspektionen i princip inte lämnar förhandsbesked beträffande dessa typer av 

frågor.134  

Slutligen anses det vara grovt vårdslöst att inte sätta sig in i innebörden av sådana 

regler om styrning och kontroll som har väsentlig betydelse för verksamheten. Återigen 

                                                 
131 Jfr även beslutet mot HQ Bank , där det angavs att banken löpande lämnat bristfällig och felaktig 

information om bl.a. sin kapitalsituation, se FI Dnr 10-7854. 
132 Se prop. 2014/15:57 s. 43. 
133 Se Pålsson, A-M, Finansinspektionens ingripande 2004-2014, SvJT 2015 s. 506. 
134 FI:s tillsynsrapport för 2010 s. 13 f. 
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anges dock att reglerna ofta lämnar utrymme för tolkningar och bedömningar, varpå det 

inte behöver ha varit grovt vårdslöst att ha gjort en ”felaktig” bedömning. Däremot kan 

det anses som grov vårdslöshet att inte vidta åtgärder efter påpekande från 

Finansinspektionen eller det egna institutet.135  

I sammanhanget är ett tämligen nytt beslut om varning och sanktionsavgift mot 

Snapphanebygdens Sparbank av intresse.136 Banken hade haft brister i bl.a. sin 

kreditriskhantering och därigenom en bristande kontroll över sina kreditrisker. 

Följaktligen hade banken brutit mot centrala regler i LBF. Finansinspektionen fann att 

styrelsen inte vidtagit tillräckliga åtgärder trots att bankens kontrollfunktioner rapporterat 

om brister, att styrelsen inte haft tillräcklig förmåga att kontrollera bankens kreditrisker 

och fattat beslut på bristande beslutsunderlag samt att banken (genom styrelsen) inte 

vidtagit tillräckliga åtgärder trots att Finansinspektionen tidigare påpekat att banken 

skulle åtgärda de brister som då fanns. 

Sett till hur det subjektiva ansvarsrekvisitet ska uppfattas enligt förarbetena, kan det 

diskuteras huruvida styrelsens agerande i Snapphanebygdens Sparbank nått upp till kravet 

på grov vårdslöshet. Styrelsen hade fått tydliga indikationer från såväl 

Finansinspektionen som institutets egna kontrollfunktion att det förelåg brister. Trots 

detta vidtogs inte tillräckliga åtgärder. Att banken under en längre tid kunnat bryta mot 

centrala regler i LBF vittnar dessutom om en bristande insikt hos styrelsen beträffande 

regler om kontroll av väsentlig betydelse för verksamheten, tillsammans med det faktum 

att styrelsen fattat viktiga kreditbeslut på dåligt underlag och därigenom orsakat banken 

kreditförluster. Sammantaget talar dessa omständigheter med viss styrka för att styrelsens 

agerande kunnat anses utgöra grov vårdslöshet. Överträdelsen var dessutom allvarlig och 

gällde 6 kap. 2 § LBF, vilket utgör en överträdelse för vilken ingripande enligt 15 kap. 1 

a § LBF mot en styrelseledamot kan komma ifråga (punkt 4).137 Därmed hade möjligen 

ett ingripande mot någon eller några i styrelsen kunnat vara motiverat. Några 

överväganden kring detta återfinns dock inte i Finansinspektionens beslut. 

4.5.3 Några överväganden kring det subjektiva ansvaret 

För att det subjektiva ansvarsrekvisitet i 15 kap. 1 a § LBF ska vara uppfyllt tycks det 

krävas att en ändamålsenlig organisation för rapportering inte föreligger, att tydliga 

                                                 
135 Prop. 2014/15:57 s. 43. 
136 FI Dnr 15-6162. 
137 FI Dnr 15-6162 s. 3 
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indikationer om brister i verksamheten kommit styrelsen eller VD till kännedom utan att 

åtgärder vidtas, eller att styrelsen saknar kunskap om viktiga regler på området. Överlag 

kan det anses motiverat att grov vårdslöshet ska kunna föreligga när det finns omfattande 

organisatoriska brister, då detta är hänförligt till styrelsens ansvarsområde. Att 

Finansinspektionens påpekande ska tillmätas en sådan betydelse för ansvarsbedömningen 

väcker dock vissa betänkligheter. Detta inbringar närmast uppfattningen att grov 

vårdslöshet närmast blir synonymt med att göra en annan bedömning än 

Finansinspektionen i det aktuella ärendet. För att inte vara grovt vårdslösa har således 

styrelsen att utan vidare vidta åtgärder i enlighet med Finansinspektionens uppfattning. 

Än mer problematiskt blir det faktum att Finansinspektionen kan påpeka för bolaget att 

det har att vidta åtgärder, samtidigt som vad som ska anses som tillräckliga åtgärder ofta 

inte utvecklas närmare.138 Detta i kombination med bristen på bindande förhandsbesked 

om vad som krävs enligt regelverket, kan leda till att styrelsen kan få oerhört svårt att 

rätta sig efter Finansinspektionens påpekande. En sådan utvidgning av 

Finansinspektionens befogenhet och makt tycks inte motiverat, varken ur legalitets-eller 

förutsebarhetssynpunkt. 

4.6 Omständigheter att beakta vid fastställandet av sanktion 

4.6.1 Omständigheter hänförliga till överträdelsen 

4.6.6.1 Allmänna hänsyn 

Lagsystematiskt kan de omständigheter som ska verka styrande för valet av sanktion 

indelas i sådana som hänför sig direkt till överträdelsen i fråga och sådana som hänför sig 

till faktorer utan koppling till överträdelsen. I 15 kap. 1 b § 1 st. LBF anges de 

omständigheter som är hänförliga till överträdelsen. Dessa faktorer ska dessutom beaktas 

vid fastställande av sanktionsavgiften, se 15 kap. 9 §. Bestämmelsen gällde ursprungligen 

endast för instituten, men har kommit att utvidgas till att omfatta även fysiska personer i 

samband med införandet av kapitaltäckningsdirektivets regler om administrativa 

sanktioner.139 Det kan inledningsvis noteras att de omständigheter som räknas upp i 

paragrafen inte är uttömmande, utan hänsyn får tas även till andra omständigheter.140 

                                                 
138 Pålsson, A-M, Finansinspektionens ingripande 2004-2014, SvJT 2015 s. 507. 
139 Prop. 2013/14:228 s. 312 samt prop. 2014/15:57 s. 52.  
140 Prop. 2013/14:228 s. 312. 
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Först och främst ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är 

och hur länge den pågått. Här bör noteras att det rör sig om en annan prövning av 

allvarlighet än den som framgår av 15 kap. 1 a § 3 st.141 I förarbetena till LBF har angetts 

att Finansinspektionen vid bedömningen av överträdelsens allvarlighet har att arbeta 

utifrån kriterierna väsentlighet och risk samt att överträdelser av regler som syftar till att 

upprätthålla den finansiella stabiliteten i princip ska bedömas strängare.142 

Vad beträffar varaktigheten bör det allmänt förhålla sig så, att överträdelser som 

pågått under en längre tid ska medföra strängare sanktioner. Sett till exempelvis att 

institutet utsätter sig för en stor exponering, innebär det faktum att detta pågått under en 

lång tid att risken för allvarliga konsekvenser ökar markant. För vissa av överträdelserna 

bör dock varaktigheten inte anses utgöra en relevant faktor. Sett till exempelvis punkt 1, 

dvs. att institutet fått tillstånd att bedriva bankrörelse genom att lämna falska uppgifter, 

synes själva lämnandet av uppgifterna i sig vara det som ska föranleda en sanktion. 

En intressant fråga i sammanhanget är om punkten 1 alltid måste innebära att 

institutets tillstånd måste återkallas. Artikel 67.2 c) i kapitaltäckningsdirektivet anger 

endast att det ska finnas en möjlighet för den behöriga myndigheten att återkalla 

tillståndet. I 15:3 p. 7 LBF anges att tillståndet ska återkallas om det erhållits genom falska 

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt. Dock får Finansinspektionen meddela varning 

och besluta om sanktionsavgift om detta är tillräckligt, 3 st.143 Uttrycket falska uppgifter 

för närmast tanken till uppgifter som institutet varit medvetna om var felaktiga. Likaså 

talar otillbörligheten för ett medvetet felaktig agerande från institutets sida. Det kan 

tyckas stötande att ett kreditinstitut ska få behålla sitt tillstånd när det senare uppdagas att 

bolaget lämnat medvetet felaktig information eller förfarit otillbörligt. En möjlig situation 

där en varning förenad med sanktionsavgift skulle kunna framstå som tillräcklig vore om 

de falska uppgifterna eller otillbörligheten beror på en styrelseledamots agerande, varmed 

en sanktion ska riktas direkt mot styrelseledamoten med stöd av 15 kap. 1 a § LBF och 

bör som sådant inte läggas kreditinstitutet till last. En annan tänkbar situation är att de 

felaktiga uppgifterna saknat större betydelse för erhållandet av tillståndet. Emellertid talar 

det faktum att tillståndet ska ha erhållits genom att lämna falska uppgifter emot en sådan 

tolkning.  

                                                 
141 Se ovan avsnitt 4.4. 
142 Prop. 2002/03:139 s. 382. 
143 Prop. 2013/14:228 s. 232 f. 
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4.6.6.2 Särskilda hänsyn 

Utöver vad som anges beträffande allvarlighet och varaktighet, ska särskild hänsyn tas 

till a) överträdelsens art, b) överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det 

finansiella systemet, c) skador som uppstått samt d) graden av ansvar. Att överträdelsens 

art ska beaktas måste rimligtvis vara hänförligt till den interna allvarlighetsfördelningen 

överträdelserna emellan. Sålunda ska överträdelser av regler som syftar till att 

upprätthålla den finansiella stabiliteten bedömas strängare, medan bl.a. överträdelser av 

ordningskaraktär, t.ex. försenad rapportering, bedömas mildare.144 

Arten av överträdelsen bör dock inte i sig enbart kunna verka bestämmande för 

valet av sanktion och sanktionsavgiftens storlek. Som anges i b) måste de faktiska och 

potentiella effekterna av överträdelsen beaktas. Även om överträdelsen sett till sin art är 

mindre allvarlig, bör likväl en stark sanktion kunna komma ifråga, därför att 

konsekvenserna av överträdelsen var eller hade kunnat vara mycket allvarliga. 

Sett till vissa av överträdelserna är det dock svårt att se hur åtminstone de potentiella 

effekterna av överträdelsen skulle vara sådana, att en mild sanktion skulle kunna komma 

ifråga. Om exempelvis ett kreditinstitut underlåter att lämna in information om att 

institutet enligt punkten 19 sannolikt kommer att fallera, bör de potentiella effekterna av 

överträdelsen i princip alltid vara sådana att en allvarlig sanktion bör komma ifråga. 

Utrymmet att bedöma effekterna av en sådan överträdelse som mindre allvarliga framstår 

nästan som uteslutet, redan av överträdelsens art. 

Möjligheten att kunna beakta vilka skador som uppstått till följd av överträdelsen 

är hänförligt till bl.a. skador som drabbar institutets kunder och utgifter som staten ådrar 

sig för att värna stabiliteten i det finansiella systemet eller för att skydda insättare.145 En 

fråga i sammanhanget är i vilken utsträckning potentiella skadeståndsanspråk mot 

styrelsen eller VD kan medföra en lindrigare sanktion. Jämföras kan med den 

skadeståndsprocess som drivs mot den tidigare styrelsen i HQ AB på uppdrag av bolagets 

aktieägare.146 Ett skadeståndsanspråk som grundar sig på att styrelsen eller VD förfarit 

grovt vårdslöst eller uppsåtligt och härigenom orsakat en allvarlig överträdelse enligt 15 

kap. 1 a § LBF synes inte alltför osannolikt. Ett sådant skadestånd torde i många fall bli 

mycket betungande för den enskilde. 

                                                 
144 Se prop. 2013/14:228 s. 239. 
145 A. prop. s. 239. 
146 Närmare om processen går att hitta i bolagets årsredovisning för 2010, 

http://www.hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/arsredovisning2014_HQAB.pdf. Skadeståndsanspråken 

uppgår till 3,2 miljarder kronor plus ränta. 
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Inom ramen för bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek finns det utrymme att 

beakta utdömda skadestånd.147 Det vore naturligtvis vanskligt om Finansinspektionen 

inom ramen för sanktionsbestämmandet skulle räkna in potentiella skadestånd. Detta 

kräver ett ställningstagande av en förvaltningsmyndighet hur utgången av en civilrättslig 

tvist kan komma att bli, vilket ur legalitetshänsyn är uteslutet. Men överlag riskerar 

skadeståndsprocessen ta betydligt längre tid än sanktionsärendet, vilket till sin natur är 

tänkt att hanteras skyndsamt.148 Med hänsyn till att endast utdömda skadestånd kan verka 

förmildrande för sanktionsavgiftens storlek är därmed möjligheterna att beakta 

skadeståndet små, vilket kan få mycket betungande konsekvenser för den enskilde 

styrelseledamoten eller VD:n. 

Slutligen ska graden av ansvar påverka valet av sanktion och sanktionsavgiftens 

storlek. Det kan noteras att det i utredningsarbetet som föranletts av UCITS V-direktivet 

angående värdepappersfonder anges, att graden av ansvar inte utgör en omständighet 

hänförlig till överträdelsen.149 Emellertid synes det endast röra sig om ett förbiseende från 

lagstiftarens sida, sett till lagsystematiken på området och andra uttalanden från 

lagstiftaren.150 

Något förtydligande kring vad som avses med graden av ansvar framgår inte av 

kapitaltäckningsdirektivet. Regeringen har tolkat uttrycket graden av ansvar som att den 

medför en möjlighet att i lindra riktning beakta om överträdelsen beror på omständigheter 

som får anses mindre klandervärda än annars.151 I sitt ingripande mot Resurs Bank yttrar 

sig Finansinspektionen över hur graden av ansvar kan tillämpas.152 . I fallet hade Resurs 

Bank inte uppmärksammat konsekvenserna av en lagändring. I ärendet uttalar 

Finansinspektionen att överträdelser som beror på misstag snarare än medvetet 

risktagande överlag ska bedömas mildare. Detta gäller särskilt om allmänheten inte tagit 

skada, banken kunnat rätta till felet snabbt och att risken för allvarliga konsekvenser för 

det finansiella systemet varit låg. Emellertid är dessa faktorer hänförliga till de övriga 

omständigheterna som framgår av 15 kap 1 b § LBF, varpå Finansinspektionen inte kan 

anses ha preciserat graden av ansvar i någon nämnvärd utsträckning. 

                                                 
147 Prop. 2014/15:57 s. 55. 
148 Jfr prop. 2004/05:142 s. 47. Uppdraget att föra en skadeståndstalan mot tidigare styrelsen i HQ AB 

gavs våren 2011 och har ännu inte vunnit framgång. 
149 Se prop. 2015/16:170 s. 119. 
150 Se 12 kap. 2 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt prop. 2015/16:170 s. 156 f. 
151 Prop. 2013/14:228 s. 240 samt prop. 2014/15:57 s. 55. 
152 Se FI Dnr 15-13887 s. 12. 
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Regeringens tolkning av bestämmelsen tycks dock sakna bäring vid ingripanden 

mot fysiska personer. Det kan nämligen ifrågasättas när ett grovt vårdslöst eller uppsåtligt 

orsakande av en allvarlig överträdelse av det bankrörelserättsliga regelverket över huvud 

taget kan anses mindre klandervärt. Omständigheten bör därför sakna relevans vid 

sanktionsbedömningen för fysiska personer, såtillvida det inte beaktas inom ramen för 

skillnaden mellan grovt vårdslöshet och uppsåt.  

Odelberg menar för sin del att graden av ansvar i direktivets mening hänför sig till 

frågan om en sanktion ska riktas mot institutet eller mot ledningen. Stödet för detta 

kommer från kommissionens uttalande att det kan vara lämpligt att rikta sanktioner mot 

organledamöterna när de är helt och hållet ansvariga för överträdelsen. 153  Det finns dock, 

som Odelberg rätteligen påpekar, inget utrymme att tillämpa bestämmelsen på detta sätt 

i svensk rätt.  

För egen del är jag benägen att tro att beaktande av graden av ansvar som det var 

tänkt i kapitaltäckningsdirektivet kommit att förfelas därför att regeringen valde att införa 

ett subjektivt ansvar som förutsättning för påförande av en administrativ sanktionsavgift. 

Om direktivet hade implementerats med objektiva rekvisit, som juridiska fakulteten vid 

Stockholms universitet förordade154, hade utrymmet att beakta graden av ansvar rimligen 

varit större. I ett annat lagstiftningsärende på finansmarknaden anges att med uttrycket 

graden av ansvar avses att någon kan vara mer eller mindre ansvarig för en överträdelse 

eller ha en mer eller mindre begränsad kännedom om de aktuella omständigheterna.155 

Denna tolkning av begreppet ger närmast uttryck för att begränsad kunskap om 

omständigheterna som föranlett överträdelsen skulle vara att beakta i förmildrande 

riktning. Men det är ju just att inte vara insatt i bolagets organisation och regelefterlevnad 

som konstituerar den grova vårdslösheten. En sådan tolkning av begreppet förefaller 

därmed inte rimlig. Med hänsyn till kravet i svensk rätt på subjektivt ansvar, måste 

utrymmet för att beakta graden av ansvar vid valet av sanktion eller sanktionsavgiften 

storlek ses som ytterst begränsat. Detta förbiseende från den svenska lagstiftarens håll 

vittnar i viss mån om en avsaknad av konsekvensanalys och närmare överväganden kring 

reglernas systematik. 

                                                 
153 Odelberg s. 269 f. Vidare KOM (2010) 716 slutlig s. 13. 
154 Se prop. 2014/15:57 s. 42. 
155 Prop. 2016/17:22 s. 223. 
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4.6.3 Omständigheter ej hänförliga till överträdelsen 

4.6.3.1 Försvårande omständigheter 

I försvårande riktning ska fästas avseende vid om kreditinstitutet eller den fysiska 

personen tidigare har begått en överträdelse enligt 15 kap. 1 c § LBF. Häri ska särskild 

vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som gått mellan de olika 

överträdelserna. Det kan inledningsvis noteras att lagtextens formulering öppnar för att 

det vid prövningen om den fysiska personens ansvar i försvårande riktning kan beaktas 

institutets tidigare överträdelse.156 Paragrafen verkar dock inte vara menad att läsas på så 

vis.157 Om så vore fallet, skulle en tidigare överträdelse från institutets sida kunna påverka 

sanktionsbedömningen för en nyvald styrelseledamot eller nyanställd VD, vilket rimligen 

inte kan läggas denne till last. En annan sak är att tidigare överträdelser av institutet kan 

verka som en indikator för att bolaget brister i sin regelefterlevnad, varmed det kan anses 

grovt vårdslöst av styrelsen eller VD att inte vidta åtgärder för att komma tillrätta med 

bristerna. 

Varken kapitaltäckningsdirektivets lydelse eller förarbetena ger något svar på 

frågan, om det krävs att Finansinspektionen faktiskt ingripit mot den fysiska personen i 

fråga, för att tidigare överträdelser ska påverka sanktionsvalet i försvårande riktning. I två 

ärenden mot Forex Bank och Nordea beaktar Finansinspektionen att kreditinstituten 

tidigare varit föremål för ingripande.158 Ärendena talar för att endast överträdelser som 

föranlett ingripande från Finansinspektionens sida bör tillmätas betydelse. Å andra sidan 

synes det faktum att Finansinspektionen i en tidigare undersökning meddelat 

Snapphanebygdens Sparbank att banken överträdde vissa bankrättsliga regler ha verkat 

försvårande, trots att något ingripande aldrig var aktuellt.159 Sanktionernas straffrättsliga 

karaktär talar möjligen för att det krävs ett faktiskt ingripande mot den fysiska personen 

för att tidigare överträdelser ska beaktas i försvårande riktning.160 Någon säker slutsats i 

frågan är dock svårt att dra. 

4.6.3.2 Förmildrande omständigheter 

Genom två kumulativa rekvisit ges Finansinspektionen en möjlighet att fästa avseende 

vid omständigheter av förmildrande karaktär. Finansinspektionen verkar vara av 

                                                 
156 Jfr även HFD 2531-12. 
157 Se prop. 2014/15:57 s. 54. 
158 FI Dnr 12-12605 s. 13 f. respektive FI Dnr 13-1784 s. 19 f. 
159 Se FI Dnr 15-6162 s. 9 f. 
160 Jfr hur tidigare brottslighet påverkar straffmätningen enligt 29 kap. 4 § brottsbalken. 
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uppfattningen att omständigheterna ska ses som alternativa.161 Denna uppfattning saknar 

dock stöd i förarbetena.162 Den fysiska personen måste således uppfylla bägge rekvisit för 

att Finansinspektionen ska kunna lägga dessa omständigheter till grund för en mildare 

sanktion.  

För att en mildare bedömning ska komma ifråga gäller först och främst att den 

fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat 

Finansinspektionens utredning. Enligt förarbetena krävs ett samarbete av väsentlig 

betydelse. Det krävs att personen självmant för fram viktig information som 

Finansinspektionen inte själv redan besitter eller med lätthet kan få fram.163 Vidare krävs 

dessutom att den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan 

den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.164 Beträffande det senare kan göras 

gällande, att utrymmet att bedöma överträdelsen mildare bör vara större om den fysiska 

person själv påtalat överträdelsen, sett till att det av kapitaltäckningsdirektivet framgår att 

viljan till samarbete hos den fysiska personen ska vara styrande för bedömningen.165  

Det faktum att ett väsentligt samarbete från den fysiska personen kan komma att 

verka i förmildrande riktning har föranlett kritik från ett flertal remissinstanser. Kritiken 

bottnar i att en sådan ordning medför svårigheter för den fysiska personen att ta vara på 

sin rätt i processen, eller med andra ord rätten att inte belasta sig själv.166 Regeringen 

bemöter kritiken endast med uttalandet att ett samarbete bara ska kunna beaktas i 

förmildrande riktning.167 Även om så är fallet, kan regeln likväl medföra att den fysiska 

personen känner sig ”tvungen” att samarbeta. En annan aspekt av att personens samarbete 

ska beaktas i förmildrande riktning är att den fysiska personen kan tänkas hamna i ett 

sämre bevisläge genom sitt samarbete med Finansinspektionen. Den fysiska personen kan 

således komma att drabbas av negativa konsekvenser genom sitt samarbete, om 

Finansinspektionen bedömer att samarbetet är otillräckligt. Detta gör sig särskilt gällande 

beträffande sådana uppgifter, som är hänförliga till frågor om den fysiska personens 

subjektiva ansvar.  

                                                 
161 Se bl.a. FI Dnr 13-1783 (Handelsbanken), FI Dnr 13-1784 (Nordea) samt FI Dnr 15–13887 (Resurs). 
162 Se prop. 2013/14:228 s. 240 f, prop. 2015/16:170 s. 119 f. samt prop. 2014/15:57 s. 54. Hur 

bedömningen av förmildrande omständigheter ska göras har utformats i ljuset av 3 kap. 13-14 §§ i 

konkurrenslagen (2008:579), där rekvisiten är kumulativa. 
163 Prop. 2014/15:57 s. 54. 
164 Prop. 2013/14:228 s. 240 f. 
165 Se artikel 70 punkt (f). 
166 Prop. 2014/15:57 s. 53. 
167 A. prop. s. 55. 
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4.7 Möjligheten till eftergift för fysiska personer 

Slutligen ska något sägas om Finansinspektionens möjlighet att meddela eftergift med 

stöd av 15 kap. 1 b § 2 st. LBF. I tre situationer får nämligen Finansinspektionen avstå 

från att ingripa trots att förutsättningar för ett ingripande föreligger. Dessa är (i) om en 

överträdelse är ringa eller ursäktlig, (ii) om den fysiska personen verkat för att institutet 

gör rättelse, eller (iii) någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot den fysiska 

personen och dessa åtgärder bedöms vara tillräckligt. Några eftergiftsgrunder av angivet 

slag framgår inte direkt av kapitaltäckningsdirektivet, men kan anses ha sin grund i att 

alla relevanta omständigheter ska beaktas vid fastställandet av sanktionen enligt artikel 

70 punkt (1).  

Vad gäller punkt (i) kan denna eftergiftsgrund förmodligen över huvud taget inte 

tillämpas på fysiska personer. Detta följer redan av att det för ansvar krävs att 

överträdelsen är allvarlig och att den fysiska personen förfarit grovt vårdslöst eller 

uppsåtligt. Det är mycket svårt att föreställa sig en situation där Finansinspektionen skulle 

välja att avstå från att ingripa med hänvisning till denna punkt, när såväl 

allvarlighetsrekvisitet som det subjektiva ansvarsrekvisitet är uppfyllt. Möjligheteten att 

använda sig av denna eftergiftsgrund måste således vara förbehållen situationer när det är 

kreditinstitutet som har att svara för överträdelsen. 

Punkt (ii) kan inte tillämpas i fall som framstår som allvarliga från 

systemstabilitetssynpunkt.168 Rent principiellt kan således möjligheten till eftergift vara 

uteslutet enligt denna punkt för var och en av överträdelsegrunderna, men i praktiken är 

det svårt att tänka sig att en underlåtenhet att anmäla förvärv och avyttringar kan vara 

allvarligt ur systemstabilitetspunkt.169 Möjligheten till eftergift enligt punkt (ii) bör även 

vara större ju mindre kreditinstitutet i fråga är, sett till att bedömningen ska förankras i 

den faktiska situationen och inte vad som allmänt kan tänkas gälla för de överträdelser 

som framgår av 15 kap. 1 a § LBF. Ju mindre ett kreditinstitut är, desto mindre påverkan 

kan överträdelsen tänkas ha för systemstabiliteten. Oaktat detta bör allvarliga 

överträdelser i många fall tänkas vara av sådan karaktär sett ur stabilitetssynpunkt, att 

rättelse enligt punkt (ii) inte utgör en godtagbar eftergiftsgrund för den fysiska personen. 

Att åtgärder vidtagna av en annan myndighet ska ge Finansinspektionen en 

möjlighet att avstå från ingripande enligt punkt (iii) mot en fysisk person, väcker frågan 

                                                 
168 Se prop. 2002/03:139 s. 384. 
169 Jfr Odelberg, K, Utökat ledningsansvar på finansmarknaden, Juridisk Publikation 02/2015 s. 276. 
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om vilka åtgärder som egentligen avses. En tänkbar situation är den, att överträdelsen den 

fysiska personen gjort sig skyldig till även är föremål för ett straffrättsligt förfarande. 

Emellertid lär reglernas straffrättsliga karaktär innebära, att det följer redan av 

dubbelprövningsförbudet att Finansinspektionen är förhindrad från att vidta åtgärder mot 

den fysiska personen.170 Om den aktuella situationen är föremål för prövning av 

Åklagarmyndigheten, ska Finansinspektionen självmant avstå från att ingripa redan på 

grund av dubbelprövningsförbudet.171. Även i övrigt är det svårt att tänka sig en situation 

där Finansinspektionen skulle underlåta att ingripa därför att ingripande mot den fysiska 

personen sker av en annan myndighet. Punkt (iii) saknar i sådant fall en självständig 

betydelse.  

Som framgår ovan tycks möjligheten att tillämpa eftergiftsgrunderna för fysiska 

personer vara ytterst begränsat. Om en fysisk person uppfyller rekvisiten för ansvar enligt 

15 kap. 1 a § LBF bör det innebära i de allra flesta fall att Finansinspektionen ska ingripa 

med en sanktion. Möjligheten till eftergift verkar inte i någon nämnvärd utsträckning 

begränsa tillämpningen av de administrativa sanktionerna mot fysiska personer när det 

finns skäl för det. Sett i ljuset av kapitaltäckningsdirektivet bör en sådan ordning i sig inte 

ses som problematisk. Direktivet ställer inget krav på att den behöriga myndigheten ska 

avstå från att ingripa i särskilda fall, annat än vad som följer av kravet på proportionalitet. 

En annan sak är att lagsystematiska förbiseende av detta slag ger upphov till frågor 

om förutsebarhet. Det tycks närmast självklart att möjligheten att avstå från ingripande 

när överträdelsen är ringa eller ursäktlig inte har någon bäring på överträdelser som är 

hänförliga till fysiska personer, därför att allvarlighet och grov vårdslöshet är en 

förutsättning för att över huvud taget pröva frågan om eftergift. Trots detta utreds frågan 

över huvud taget inte i förarbetena, utan lagstiftaren nöjer sig med att konstatera att 

bestämmelsen ska uppdateras till att omfatta fysiska personer.172 Det kan knappast vara 

förutsebart för den enskilde att det uttryckligen anges när eftergift kan komma ifråga för 

vissa uppräknade situationer, samtidigt som bestämmelsen i praktiken har ett ytterst 

begränsat tillämpningsområde. 

                                                 
170 Se prop. 2014/15:57 s. 52. 
171 A. prop. s. 52. För en närmare utredning kring dubbelprövningsförbudets relation till administrativa 

sanktioner, se prop. 2016/17:22 s. 79 ff. 
172 Prop. 2014/15:57 s. 69. 
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4.8 Avslutande reflektioner 

Lagstiftarens avsikt har varit att ansvar för en fysisk person för ett kreditinstituts 

överträdelse endast ska komma ifråga i särskilt allvarliga fall. Genom införandet av ett 

flertal krav utöver vad som följer av kapitaltäckningsdirektivet, ger den svenska 

regleringen vid en första anblick närmast uppfattningen att det måste vara fråga om en 

exceptionell händelse innan en fysisk person kan påföras en sanktion. Vid en närmare 

granskning framgår, att verkligheten kanske är en annan. För det första verkar 

allvarlighetsrekvisitet som var menat att begränsa ansvaret för fysiska personer vara lägre 

ställt än vad som var avsett, åtminstone om kapitaltäckningsdirektivet ska respekteras. 

Genom den lagsystematik som införts i kombination med att alla överträdelser i sig ska 

kunna föranleda en sanktion, är det svårt att se hur allvarlighetsrekvisitet kan uppfattas 

på något annat vis. I huvudsak är det punkten 2 och 3 i 15 kap. 1 a § LBF avseende 

anmälningsskyldighet för vissa innehav och avyttringar som föranleder denna 

bedömning. För att allvarlighetsrekvisitet skulle få den avsedda effekten, bör således 

lagstiftaren inte placerat denna typ av överträdelser bland de övriga som framgår av 15 

kap. 1 a § LBF. En uppdelning av paragrafen förordades av Finansinspektionen.173 

För det andra innebär utformningen av eftergiftsgrunderna att Finansinspektionen 

mer eller mindre är tvungna att ingripa när rekvisiten för ingripande är uppfyllda. 

Eftergiftsgrunderna kommer förmodligen att begränsa den fysiska personens ansvar i 

ytterst få fall, om än några. Det är således inte säkert att de ansvarsbegränsande 

förutsättningar som lagstiftaren infört verkligen medför, att fysiska personer endast blir 

ansvariga i särskilt allvarliga fall. Kravet på grov vårdslöshet eller uppsåt begränsar 

visserligen möjligheten för fysiska personer att hållas ansvariga för ett kreditinstituts 

överträdelser. Men kravet kan inte vara så högt ställt att kapitaltäckningsdirektivets syfte 

förfelas. Sammantaget tycks utrymmet att påföra en styrelseledamot eller VD i ett 

kreditinstitut en administrativ sanktion vara större än vad reglerna ger uttryck för. 

  

                                                 
173 Se Finansinspektionens promemoria om sanktioner enligt CRD IV (Fi 2014/1356), Dnr 14-5973 s. 10. 
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5 Försäkrings– och avtalsrättsliga aspekter 

5.1 Försäkring av administrativa sanktionsavgifter - utgångspunkter 

En fråga som varit uppe för diskussion i samband med införandet av de administrativa 

sanktionerna är vilka möjligheter som finns att teckna en försäkring som täcker eventuella 

sanktionsavgifter.174 Frågan är av principiell betydelse och viktig att besvara redan av den 

anledningen att om svaret är jakande, kan det i allra högsta grad ifrågasättas huruvida de 

implementerade sanktionsreglerna kan anses effektiva och avskräckande. Som framgår 

av kapitaltäckningsdirektivet är det ett krav såvitt gäller det resultat som ska uppnås med 

direktivet.175 Ger den svenska finansmarknadslagstiftningen utrymme att försäkra sig mot 

sanktionsavgifterna, finns anledning att fundera över huruvida Sverige kan anses ha 

implementerat kapitaltäckningsdirektivet korrekt. Sett i ljuset av detta, är det förvånande 

att frågor om försäkring och andra åtaganden över huvud taget inte varit föremål för 

behandling i förarbetena. 

De försäkringsrättsliga aspekter som kommer prägla den fortsatta framställningen 

kan delas upp i huvudsakligen tre frågor. Först och främst måste det tas ställning till 

huruvida ett försäkringsavtal som antingen uttryckligen eller implicit försäkrar 

administrativa sanktionsavgifter över huvud taget är giltigt. Giltigheten hänger samman 

med diskussionen kring avtalsfrihetens yttersta gränser och i vilken utsträckning stötande 

avtal förtjänar rättsordningens skydd.176  

Efter det att den avtalsrättsliga frågan diskuterats, måste den näringsrättsliga 

aspekten av ett sådant avtal beaktas. Frågan är egentligen om ett försäkringsbolag enligt 

det försäkringsrörelserättsliga regelverket över huvud taget får tillhandahålla en 

försäkringsprodukt som försäkrar styrelseledamöter och VD i kreditinstitut från 

administrativa sanktioner. Innanför ramen för det kapitalmarknadsrättsliga regelverket 

hamnar dessutom frågan om kreditinstitutet får ställa ut ett s.k. skadelöshetsåtagande för 

                                                 
174 Frågan har behandlats av Jessika Van der Sluijs, Torbjörn Ingvarsson samt kommenterats av Gustaf 

Sjöberg i tre artiklar i 2014/15-års utgåva av JT, nummer ett respektive nummer tre i serien. 
175 Se skäl (35) i preambeln till kapitaltäckningsdirektivet. 
176 För en allmän framställning kring giltigheten av avtal som strider mot goda seder hänvisas till 

Adlercreutz, A, Gorton, L, Avtalsrätt I, s. 298 f. samt Ramberg, C, Ramberg, J, Allmän Avtalsrätt, s. 217-

221. I en äldre framställning tillbakavisas tanken att det får anses föreligga en allmän rättsgrundsats av 

innebörd att avtal som strider mot lag eller goda seder är ogiltiga, se Almén, T, Eklund, R, Lagen om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område, s. 102. 
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sina styrelseledamöter eller VD som täcker sanktionsavgifter. Inledningsvis behandlas i 

det följande de avtalsrättsliga aspekterna av försäkringsavtalet. 

5.2 Är ett försäkringsavtal beträffande administrativa sanktioner 

ogiltigt? 

5.2.1 Pactum turpe eller självständig ogiltighetsregel? 

För frågan om giltigheten av ett försäkringsavtal som uttryckligen eller implicit reglerar 

försäkring av administrativa sanktioner är det främst 6 kap. 1 § i försäkringsavtalslagen 

(2005:104) (”FAL”) som blir av intresse. I 6 kap. 1 § FAL anges nämligen att 

försäkringsersättning kan betalas för varje lagligt intresse som omfattas av försäkringen. 

I motiven till 6 kap. 1 § FAL uttalas att ”[r]egeln är tvingande på det sättet att avtal om 

försäkring av ett olagligt intresse över huvud taget inte är bindande, något som ligger i 

linje med allmänna civilrättsliga principer”.177 6 kap. 1 § FAL sägs härigenom ge uttryck 

för den allmänna civilrättsliga grundsatsen om pactum turpe, dvs. att avtal som strider 

mot goda seder saknar giltighet.178 

Mot detta ställer sig dock van der Sluijs, som å sin sida hävdar att 6 kap. 1 § FAL 

har en vidare räckvidd i egenskap av en självständig ogiltighetsregel. Till stöd för sin 

uppfattning anför van der Sluijs, att om grunden för stadgandet i 6 kap. 1 § FAL vore 

pactum turpe, vore rättsföljden att domstolen avvisar talan utan prövning. Hon finner det 

osannolikt att en domstol skulle avvisa en talan om giltigheten av ett försäkringsvillkor 

utan prövning, varmed 6 kap. 1 § FAL slutsatsvis måste ha en vidare räckvidd än pactum 

turpe.179 

Det kan ifrågasättas att 6 kap. 1 § FAL endast skulle vara ett ”speciellt uttryck för 

en allmän regel om osedliga avtals ogiltighet”.180 Vore så fallet, medför detta att om 

försäkring av administrativa sanktioner uppfattas utgöra ett olagligt intresse, ska 

rättsföljden följaktligen vara att domstolen har att avvisa talan utan närmare prövning. Att 

ogiltighet ska drabba ett avtal som försäkrar ett olagligt intresse råder det ingen tvekan 

                                                 
177 Prop. 2003/04:150 s. 438 Se vidare Eckerberg, P.J, Vad är försäkring, egentligen? Juridisk Publikation 

2/2010, s. 10. 
178 Se Bengtsson, B, Försäkringsavtalsrätt, s. 304. Se vidare Ingvarsson, T, Försäkring av 

sanktionsavgifter, Juridisk Tidskrift 2014/15, s. 705 och Eckerberg a.a.s. 9 f. 
179 van der Sluijs, J, Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – Avtals- och näringsrättsliga 

aspekter, Juridisk Tidskrift 2014/15 239. Se häremot Ingvarsson a.a.s. 707. 
180 Se för formuleringen Ingvarsson a.a.s. 707. 
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om, däremot är det enligt min mening tveksamt om att rättsföljden av 6 kap. 1 § FAL 

skulle kunna vara att talan avvisas. En annan konsekvens av att 6 kap 1 § FAL vilar på 

grunden pactum turpe, är att principens allmänna civilrättsliga betydelse får inverkan vid 

fastställandet av vad som utgör ett olagligt intresse , dvs. förståelsen av 6 kap. 1 § sätts i 

en mycket bredare kontext.181 

Sett till hur frågan om pactum turpe har kommit att behandlas i praxis och den 

restriktivitet som råder beträffande möjligheten till avvisning, talar även detta för att 6 

kap. 1 § FAL ska uppfattas som en självständig ogiltighetsregel. I NJA 1997 s. 93 fann 

Högsta domstolen inte skäl att avvisa en tvist som hade sin grund i ett lagstridigt avtal. 

Inte heller innebar en överenskommelse med innebörd att betalning skulle ske utan att 

faktura utställdes, i syfte att betalningen inte skulle bli känd för skattemyndigheten, att 

talan skulle avvisas.182 En skadeståndstalan där den skadelidande blivit bestulen på 

pengar som den skadelidande i sin tur hade kommit över till följd av brottslig verksamhet 

och som därmed i princip kunnat förverkas enligt 36 kap. 1 § brottsbalken kom inte heller 

att avvisas.183 Utrymmet att avvisa en talan med hänvisning till att avtalet strider mot goda 

seder anses ytterst begränsat, särskilt sett i ljuset av Europakonventionens artikel 6 

beträffande rätten till domstolsprövning.184 Om rättsföljden av att ingå ett 

försäkringsavtal i strid med 6 kap. 1 § FAL grundar sig på pactum turpe, riskerar 

försäkringstagaren att över huvud taget inte kunna få sitt anspråk på skadestånd mot 

försäkringsbolaget som givit denne uppfattningen att avtalet är giltigt prövat. Som 

framgår av NJA 2008 s. 861 är HD:s uppfattning att principen om pactum turpe även 

gäller för otillbörliga utomobligatoriska skadeståndsanspråk. En sådan situation skulle 

tänkas vara för handen om skadeståndsanspråket är hänförligt till ett försäkringsavtal som 

reglerar ett olagligt intresse. Även om skadeståndsanspråket visserligen grundar sig i ett 

olagligt avtal, kan det likväl förtjäna rättsordningens skydd med hänsyn till 

omständigheterna som föranlett det olagliga avtalet.  

Mot denna bakgrund får det anses finnas fog för uppfattningen att 6 kap. 1 § FAL 

inte skulle ses som ett uttryck för den allmänna avtalsrättsliga principen om pactum turpe. 

Omständigheterna i det enskilda fallet kan tänkas vara sådana att det finnas anledning att 

                                                 
181 Se Ingvarsson a.a.s 707. 
182 NJA 2002 s. 322 samt NJA 2004 s. 682. 
183 NJA 2008 s. 861. Förverkande av de stulna pengarna hade på grund av ett förbiseende inte yrkats i 

brottmålsdomen mot den skadelidande. Följaktligen kunde inte förverkande ske med hänvisning till NJA 

1990 s. 401. 
184 Se NJA 2002 s. 322. 
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pröva åtminstone vissa aspekter av försäkringsavtalet. Men om ett försäkringsavtal där 

det försäkrade anses grunda sig i ett olagligt intresse185 utgör ett avtal i strid med goda 

seder, ska avtalet i princip avvisas utan materiell prövning av domstolen.  

Sammantaget talar enligt min mening det ovanstående för att 6 kap. 1 § FAL bör 

kunna ses som en självständig ogiltighetsregel. Ett sådant synsätt har fördelen att den 

eventuella ogiltigheten av ett sådant avtal åtminstone ska prövas av domstolen, vilket står 

i överenskommelse med Sverige åtagande enlighet Europakonventionen. Vidare innebär 

denna slutsats att det endast är vad som är hänförligt till 6 kap. 1 § FAL som kan ligga till 

grund för bedömningen och inte den vidare innebörden av principen om pactum turpe. 

Härigenom får lagregelns förarbeten beaktas. 

5.2.2 Ogiltighetsfrågan 

Synsättet att 6 kap. 1 § FAL vilar på en självständig ogiltighetsregel besvarar dock inte 

frågan huruvida administrativa sanktioner ska anses utgöra ett ogiltigt intresse enligt 

samma bestämmelse och därigenom medföra ogiltighet som rättsföljd. Syftet och 

funktionen med 6 kap. 1 § FAL sägs av van der Sluijs vara att ge försäkringsbolaget en 

möjlighet att ta sig ur skyldigheten att erlägga ersättning när en försäkringstagare oväntat 

vill nyttja en ”sedvanlig” försäkring för att täcka en förlust till följd av ett olagligt 

intresse.186 Härigenom tycks van der Sluijs mena att syftet med 6 kap. 1 § FAL inte 

omfattar situationen att försäkringsbolaget medvetet tecknar en försäkring mot 

administrativa sanktioner. Resonemanget verkar då grundas på att 6 kap. 1 § FAL ska ses 

som en slags skyddsregel för godtroende försäkringsgivare där den utställda försäkringen 

plötsligt nyttjas för olagliga intressen. Uppfattningen har kritiserats av Sjöberg, som 

menar på att denna syftesbestämning inte stämmer överens varken med förarbeten eller 

med övrig doktrin.187  

Uppfattningen att funktionen med 6 kap. 1 § FAL är att skydda godtroende 

försäkringsgivare kan möjligen uppfattas som så, att en försäkringsgivare som medvetet 

lämnat en försäkring avseende administrativa sanktioner helt enkelt inte kommer att 

begagna sig av möjligheten att invända att avtalet inte är giltigt vid ett försäkringsfall. 

Detta rimmar väl med van der Sluijs slutsats att ett försäkringsbolag som vill försäkra 

                                                 
185 Vilket inte ska uppfattas som synonymt med icke brottsligt, se Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, Zeteo 

2015-04-01, avsnitt 6.1. 
186 van der Sluijs, J, Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – Avtals- och näringsrättsliga 

aspekter, Juridisk Tidskrift 2014/15 s. 239. 
187 Sjöberg, G, Försäkring av sanktionsavgifter – en kommentar, Juridisk Tidskrift 2014/15 s. 712. 
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administrativa sanktioner knappast kommer invända att avtalet är ogiltigt med hänsyn till 

de skadeståndsrättsliga konsekvenserna.188 Fråga blir således inte om ett försäkringsavtal 

som försäkrar mot förluster till följd av administrativa sanktioner är rättsligt giltigt eller 

inte, utan att avtalet istället upprätthålls genom en de facto-bundenhet på grund av det 

skadestånd försäkringsgivaren kan tänkas ådra sig. Det kan tänkas finnas incitament för 

ett försäkringsbolag, exempelvis pga. den höga premie försäkringsbolag kan utfå för en 

sådan försäkring, att upprätthålla försäkringen trots att avtalet rättsligt sätt är ogiltigt. 

Omvänt kan den ekonomiska fördelen för försäkringstagaren att vara fredad mot 

administrativa sanktioner utgöra incitament nog att å sin sida upprätthålla avtalet.  

Här bör dock jämföras med två ärenden från Finansinspektionen rörande frågan om 

lagliga intressen inom försäkringsverksamhet. Det ena bolaget tillhandahåller 

”försäkring” mot fortkörningsböter, medan det andra försäkrar försäkringstagaren mot 

avgifter till följd av ”plankning” i tunnelbanan. Finansinspektionen har i bägge ärenden 

funnit att det inte rör sig om försäkring av lagliga intressen, vilket i Finansinspektionens 

mening innebär att det inte rör sig om försäkringsverksamhet över huvud taget. 

Följaktligen finns ingen rättslig bundenhet för dessa typer av försäkringsavtal.189 

Sett till Finansinspektionens inställning i dessa två fall samt till den enighet som 

verkar råda beträffande olagligheten av att försäkra sig mot skyldighet att utge böter eller 

miljösanktionsavgift, bör försäkring av administrativa sanktioner uppfattas utgöra ett 

olagligt intresse.190 Den enda avvikande uppfattningen på området synes vara just van der 

Sluijs, som menar att övervägande skäl talar för att 6 kap. 1 § FAL inte utgör ett hinder 

mot en försäkring som uttryckligen inkluderar administrativa sanktioner.191 Någon säker 

slutsats låter sig dock svårligen dras, i brist på ett rättsligt avgörande i frågan. 

Detta till trots kan det, som nämnts ovan, finnas naturliga incitament för parterna 

att likväl upprätthålla avtalet. Sett till försäkringen av ”plankning” synes denna 

verksamhet ännu finnas. Nästa fråga blir i sådant fall om staten, då genom 

Finansinspektionen, kan förelägga försäkringsgivaren att upphöra med verksamheten. 

Härigenom blir det försäkringsrörelserättsliga regelverket centralt. I det nästkommande 

                                                 
188 van der Sluijs a.a.s. 240. 
189 Se Eckerberg, P.J, Vad är försäkring, egentligen? Juridisk Publikation 2/2010 s. 10 samt 17. 
190 Se Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, Zeteo 2015-04-01, avsnitt 6.1. Bengtsson hänvisar till ett 

kommittébetänkande där det anges att försäkring av böter och miljösanktioner inte kan göras. Se vidare 

Ingvarsson a.a.s. 708 f, Eckerberg a.a.s. 10 och 17. 
191 van der Sluijs a.a.s. 241 f. 
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avsnitt ska därför utredas de rättsliga förutsättningarna för Finansinspektionen att ingripa 

mot ett försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringar mot administrativa sanktioner. 

5.3 I strid med god försäkringsstandard? 

En central försäkringsrörelserättslig regel som framgår av 4 kap. 3 § försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) (”FRL”) är att försäkringsrörelsen ska drivas enligt god 

försäkringsstandard. Principen om god försäkringsstandard har som direkt syfte att 

skydda försäkrade och andra som är ersättningsberättigade på grund av försäkringar, 

främst konsumenter och mindre företag. Den närmare utformningen av principen ska 

fastställas genom tillsynspraxis, dvs. Finansinspektionens ingripande och allmänna råd, 

men även förekommande praxis hos den aktuella kretsen av försäkringsgivare.192  

Denna syftesbestämning har lagts till grund för antagandet att om en försäkring 

beträffande administrativa sanktioner ska strida mot god försäkringsstandard, fordras att 

försäkringsstandarden är dålig i förhållande till styrelseledamöterna som försäkras.193 

Följaktligen måste det kunna fastställas att försäkringen är dålig i förhållande till de 

styrelseledamöterna som tecknar denna, för att regeln om god försäkringsstandard ska 

överträdas.  

Om försäkringsavtalet anses vara ogiltigt därför att det inte rör ett lagligt intresse 

enligt 6 kap. 1 § FAL, är försäkringsavtalet sannolikt att ses som dåligt för 

styrelseledamöterna och därmed oförenligt med god försäkringsstandard. Att som 

försäkringsbolag tillhandahålla ogiltiga försäkringar måste anses strida mot god 

försäkringsstandard, redan med hänsyn till skyddsändamålet med principen.  

Å andra sidan kan diskuteras huruvida det över huvud taget blir fråga om god 

försäkringsstandard eller ej för ett försäkringsbolag som tillhandahåller ogiltiga 

försäkringar mot administrativa sanktioner. Sett till Finansinspektionens praxis synes 

tillhandahållande av liknande försäkringslösningar inte ens utgöra tillståndspliktig 

försäkringsrörelse.194 Följaktligen blir regeln om god försäkringsstandard inte tillämplig 

i dessa fall. En konsekvens av att det inte utgör tillståndspliktig försäkringsrörelse blir, 

likt med ”försäkringen” mot fortkörningsböter och plankning, att Finansinspektionen inte 

kan förplikta bolaget som tillhandahåller produkten att upphöra med verksamheten eller 

                                                 
192 Prop. 1998/99:87 s. 392 f. 
193 van der Sluijs a.a.s. 241 f. 
194 Se Eckerberg a.a.s. 10 och 17. 
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på annat vis sanktionera denna. Sammanfattningsvis bör dock, för det fall avtalet är 

ogiltigt, tillståndspliktiga försäkringsbolag inte vara tillåtna enligt FRL att tillhandahålla 

försäkring mot administrativa sanktioner.  

Frågan om försäkring mot administrativa sanktioner måste däremot ses i ett annat ljus för 

det fall att försäkring av administrativa sanktioner utgör ett lagligt intresse enligt 6 kap. 1 

§ FRL. Skyddsändamålet med principen om god försäkringsstandard, att skydda 

försäkringstagare, överträds knappast i dessa fall. Inte heller kan tillhandahållande av en 

helt giltig försäkring anses utgöra försäkringsfrämmande verksamhet enligt 4 kap. 4 § 

FRL.  

Ett argument som Sjöberg för fram är att det vore fullt rimligt att beakta kringgående av 

den bankrörelserättsliga regleringen som oförenligt med god försäkringsstandard.195 

Emellertid synes Finansinspektionen godta att styrelseansvarsförsäkring även täcker 

skadestånd till följd av en överträdelse av 17 kap. 7 § ABL om bristtäckningsansvar. Även 

försäkring mot skatter och avgifter har godtagits till viss del.196 Detta talar för att en giltig 

försäkring som reglerar administrativa sanktioner inte nödvändigtvis måste vara i strid 

med god försäkringsverksamhet. Det kan därmed finnas åtminstone visst stöd för 

uppfattningen att en försäkring om administrativa sanktioner inte strider mot god 

försäkringssed i det fall försäkringsavtalet i och för sig är giltigt. 

5.4 Kreditinstituts möjlighet att ställa ut ett skadelöshetsåtagande 

I samband med diskussionen kring administrativa sanktioner mot fysiska personer har 

även lyfts fram huruvida kreditinstitutet kan ställa ut ett skadelöshetsåtagande. Åtagandet 

innebär att kreditinstitutet utfäster sig att betala eller ersätta styrelsen eller VD i händelse 

av att en administrativ sanktion riktas mot dessa.197 Genom att ställa ut ett sådant 

skadelöshetsåtagande kringgås den försäkringsrörelserättsliga regleringen, eftersom 

åtaganden inte utgör en försäkring i FRL:s mening, därför att åtagandet inte uppfyller 

rekvisiten för försäkring.198 Finansinspektionen har ställt sig högst kritiska mot ett sådant 

                                                 
195 Sjöberg a.a.s. 721. 
196 van der Sluijs, J, Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – Avtals- och näringsrättsliga 

aspekter, Juridisk Tidskrift 2015/15 s. 244. 
197 Eklund, K, Stattin, D, Kapitalmarknadsrätt, s.130. 
198 Se prop. 1984/85:77 s. 40 ff. Särskilt är det kravet på att vederlag ska utges för försäkringen som 

brister. 
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förfarande från kreditinstitutens sida.199 I det följande är avsikten att diskutera om ett 

sådant åtagande kan anses förenligt med den bankrörelserättsliga regleringen, med andra 

ord om kreditinstitutet får ställa ut åtagandet över huvud taget eller om  institutet 

därigenom kan bli föremål för sanktioner från Finansinspektionen. 

5.4.1 Sundhetsbegreppet i LBF 

Den centrala bank- och finansieringsrörelserättsliga regeln att förhålla sig till i detta 

avseende är principen om sund bank- och finansieringsverksamhet så som den kommer 

till uttryck i 6 kap. 4 § LBF. Verksamheten ska enligt motiven ”drivas på ett sunt sätt med 

syfte att upprätthålla förtroendet för de finansiella marknaderna och därmed bidra till 

deras stabilitet”.200 I detta inryms att riskexponeringen ska hållas inom rimliga gränser, 

riskexponering får ske men inte i den utsträckningen att bolagets kapital äventyras. 

Dessutom ska skälig hänsyn tas till kundernas intressen.201  

Det är framför allt allmänhetens förtroende för de finansiella marknaderna som 

kommer ifråga när möjligheten att ställa ut skadelöshetsåtaganden för administrativa 

sanktioner diskuteras. Med hänsyn till att sanktioner mot fysiska personer endast kommer 

att aktualiseras i ett ytterst fåtal fall, bör rimligen kreditinstitutet i och med åtagandet inte 

utsätta sig för någon större riskexponering. Det är härmed nödvändigt att närmare 

undersöka hur begreppet förtroende i bank- och finansieringsrättslig mening ska uppfattas 

och om ett skadelöshetsåtagande ska anses strida mot detta. 

5.4.2 Riskerar ett skadelöshetsåtagande att undergräva allmänhetens förtroende för 

institutet? 

När det gäller förtroendet för banker har det i motiven uttalats att det framför allt är 

privatpersoner och små och medelstora företag som hamnar i fokus.202 Det är således 

främst relationen mellan bankerna och dess kunder som bestämmelsen om sund 

bankverksamhet är avsedd att träffa. Av intresse i sammanhanget är att fokus dessutom 

ska ligga på frågor som rör bankens dagliga verksamhet och att det i första hand ska röra 

förhållanden som helt klart är olämpliga och förtroendeskadliga för att sundheten ska 

ifrågasättas.203  

                                                 
199 Andersson, Krockkudde för styrelse och VD i Handelsbanken upprör FI, Svenska Dagbladet 14/2 

2014 (20/4 2017), http://www.svd.se. 
200 Prop. 1992/93:89 s. 153 f. Se vidare Söderström, R, Sound Banking, s. 117. 
201 A. prop. s. 154. Se även Eklund, K, Stattin, D, Kapitalmarknadsrätt, s. 120. 
202 Prop. 2002/03:139. s. 284. 
203 A prop. s. 284. 
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Rimligtvis måste det stå klart att frågan om skadelöshetsåtaganden för 

administrativa sanktioner knappast är hänförlig till bankens dagliga verksamhet. Det kan 

vidare diskuteras om skadelöshetsåtaganden helt klart skulle ses som förtroendeskadligt 

av allmänheten. Om åtagandet framstår som uppenbart förtroendeskadligt, kan 

ifrågasättas varför inte omfattande styrelseansvarsförsäkringar i sådant fall skulle ses som 

förtroendeskadliga. Särskilt vad beträffar nya företeelser på marknaden uttalas att 

bestämmelsen om sund bankverksamhet ska tolkas med största försiktighet för att inte 

hindra utveckling och förnyelse av den finansiella marknaden.204 

Regeringsrätten har i ett beslut rörande försäkringsrörelse anfört att vid ingripande 

från tillsynsmyndigheten bör en allmän hänvisning till sundhetskravet inte få utgöra den 

enda rättsliga grunden för ingripandet.205 Samma ska gälla vad beträffar sundhetskravet i 

den tidigare gällande lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet som numera 

kommit att ersattas av LBF. 206  Det måste föreligga konkreta brister i förhållande till vad 

som krävs enligt regelverket på bankområdet för att ingripande ska komma ifråga. Det 

räcker således inte att enbart hänvisa till sundhetskravet som grund för ingripandet.207 

Uttalandet kan enligt min mening tolkas som att banken som är föremål för ingripande 

måste ha överträtt åtminstone en annan bank-eller finansieringsrättslig bestämmelse eller 

föreskrift. 

Vilka slutsatser som kan dras av fallet har ifrågasatts, då det sundhetskrav som var 

föremål för behandling riktade sig till tillsynsmyndigheten och inte bolaget som sådant. 

Med andra ord saknade regeln rörelserättslig karaktär.208 För bank- och 

finansieringsrörelses vidkommande riktar sig sundhetskravet direkt mot institutet.209 Den 

princip som ges uttryck för i Regeringsrättens ställningstagande anses dock likväl omfatta 

även sundhetskravet i bank- och finansieringsverksamhet. Förarbetena till LBF berör inte 

frågan.210 Av detta bör slutsatsen kunna dras att Regeringsrättens uttalande kan ha bäring 

vid frågan om ingripande mot ett kreditinstitut som påståtts ha överträtt kravet på sund 

bankverksamhet.  

                                                 
204 Prop. 2002/03:139 s. 286. 
205 RÅ 1990 ref. 106. 
206 Prop. 1992/93:89 s. 145. 
207 A. prop. s. 145. 
208 Se Sjöberg, G, Försäkring av sanktionsavgifter – en kommentar, Juridisk Tidskrift 2014/15 s. 720 not 

45. 
209 Se 1 kap. 4 § lag (1992:1610) om finansieringsverksamhet samt 6 kap. 4 § LBF. 
210 Prop. 2002/03:139 s. 286 f. 
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Spörsmålet om kreditinstitutet kan ställa ut ett skadelöshetsåtagande avseende 

administrativa sanktioner blir en fråga kring huruvida avtalet utgör ett avtal pactum turpe 

och härmed inte är föremål för rättsordningens skydd. Sett i ljuset av att ett 

försäkringsavtal som försäkrar bort administrativa sanktioner förmodligen är ogiltiga, 

vore en rimlig slutsats att anse även ett skadelöshetsåtagande utställd av kreditinstitutet 

skulle vara ogiltig. Skillnaden häri ligger att ståndpunkten vilar på en allmän civilrättslig 

princip och inte på 6 kap. 1 § FAL. Dock är det en civilrättslig ogiltighet som drabbar 

skadelöshetsåtaganden, vilket endast har betydelse för parterna emellan, i och med att 

några rättsliga anspråk inte kan grundas på åtagandet. Denna ogiltighet hindrar ju däremot 

inte kreditinstitutet från att de facto utfärda åtagandet. Så som med försäkringsfallet kan 

det finnas incitament för bägge parter att upprätthålla avtalet. För institutet kan åtagandet 

innebära att kompententa styrelseledamöter kan rekryteras eller bibehållas, medan för den 

enskilde styrelseledamoten är säkerheten som följer av åtagandet ett naturligt incitament. 

En viktigare fråga i sammanhanget blir därmed de näringsrättsliga konsekvenser 

som kan tänkas inträda för kreditinstitutet om institutet ställer ut åtagandet. Avtalets 

civilrättsliga giltighet saknar betydelse, om kreditinstitutet överträder de näringsrättsliga 

rörelsereglerna genom utfärdandet av åtagandet. Härigenom blir sundhetskravet i LBF av 

central betydelse. Enligt min mening utestänger inte sundhetskravet möjligheten att 

utfärda skadelöshetsåtaganden för kreditinstitutet. De skyddsändamål som bär upp 

bestämmelsen, främst förtroendet för marknaden, behöver inte i dessa fall nödvändigtvis 

överträdas. Med hänsyn till den restriktiva inställningen lagstiftaren tycks ha till 

bestämmelsen och det faktum att ett ingripande inte får ske enbart med hänvisning till 

sundhetskravet, är det tveksamt om utfärdande av ett skadelöshetsåtagande innebär att 

sundhetskravet inte uppfylls. Följaktligen kan det ifrågasättas om Finansinspektionen 

verkligen har en rättslig grund för att, enbart med hänvisning till sundhetskravet, ingripa 

mot kreditinstitutet. 

Sett i ljuset av detta är följande uttalande från Finansinspektionen i mediala 

sammanhang högst anmärkningsvärt: ”Jag utgår från att det [utställande av ett 

skadelöshetsåtagande red. anm.] inte kommer att hända. Men skulle det ske kommer vi 

se till att det inte blir någon sådan utfästelse gjord”.211 Uttalandet ger närmast uttryck för 

uppfattningen, att Finansinspektionen redan avgjort frågan innan ett formellt ärende 

                                                 
211 Sundkvist, FI får grönt ljust för kritiserade bankböter, Svenska Dagbladet 10/12 2014 (05/05 2017) 

http://svd.se. 
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inletts. Att som en förvaltningsmyndighet uttala sig på detta sätt får anses högst olämpligt. 

Vid en närmare granskning av de svenska rättsreglerna är det på intet sätt självklart att ett 

skadelöshetsåtagande per automatik kan föranleda ett ingripande från 

Finansinspektionen. Finansinspektionens slutsats i frågan bör komma till uttryck genom 

ett formriktigt beslut och med konkreta, rättsliga överväganden. 

5.4.3 Förhållandet till EU-rätten 

Administrativa sanktioner mot fysiska personer i kreditinstitut ska som ovan nämnts vara 

effektiva, proportionerliga och avskräckande. Möjligheten att genom ett 

skadelöshetsåtagande hålla styrelseledamöter som överträder reglerna skadelösa, fråntar 

helt klart sanktionerna av dess effektivitet och avskräckande effekt. Mot denna bakgrund 

framstår det som stötande att ett kreditinstitut skulle kunna utfärda ett 

skadelöshetsåtagande. Som Ingvarsson anför beträffande försäkringsavtal, skulle 

giltigheten av dessa stå i uppenbar strid med direktivets uttalade syfte, vilket naturligtvis 

även gäller skadelöshetsåtagande.212 Emellertid är det viktigt att hålla i minnet att reglerna 

om administrativa sanktioner mot fysiska personer tillkommit genom ett direktiv, inte en 

förordning. Ett direktiv ålägger medlemsstaten skyldigheten att uppnå det resultat som 

direktivet ställer upp, dvs. det förutsätts att medlemsstaten tillser att dess rättsordning 

anpassas efter det resultat som ska uppnås.213 Kapitaltäckningsdirektivet medför således 

inga direkta skyldigheter för kreditinstituten som sådana. Skyldigheterna kommer istället 

från de ändringar som gjorts i den svenska rättsordningen för att implementera direktivets 

bestämmelser. Ger det bank- och finansieringsrörelserättsliga regelverket utrymme att 

utfärda skadelöshetsåtagaden för administrativa sanktioner, är det således en fråga för 

medlemsstaten och inte kreditinstitutet. 

Möjligheten att ställa ut skadelöshetsåtaganden i strid med direktivets syfte väcker 

frågan om Sverige implementerat kapitaltäckningsdirektivet korrekt. Frågan är inte bara 

av teoretiskt intresse, utan verkar ha aktualiserats i praktiken efter det att aktieägare i 

Handelsbankens givit förslag att låta banken ställa ut ett sådant åtagande.214 Att Finans-

inspektionen skulle välja att ingripa i händelse av ett sådant åtagande bör det inte råda 

någon tvekan om. Det rättsliga stödet för ett sådant ingripande kan däremot diskuteras. 

Om ståndpunkten att det saknas en rättslig grund för ingripande i händelse av ett 

                                                 
212 Ingvarsson, T, Försäkring av sanktionsavgifter – en replik, Juridisk Tidskrift 2014/15, s. 708. 
213 Gröning, L, Zetterquist, O, EU: Konstitution, Institution, Jurisdiktion, s. 106. 
214 Sundkvist, FI får grönt ljust för kritiserade bankböter, Svenska Dagbladet 10/12 2014 (05/05 2017) 

http://svd.se. 
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skadelöshetsåtagande från kreditinstitutets sida accepteras, kan det ifrågasättas huruvida 

Sveriges implementering av sanktionsreglerna stämmer överens med 

kapitaltäckningsdirektivet krav på effektivitet och avskräckande effekt.  

Skulle frågan ställas på sin spets är det dock mycket möjligt att Finansinspektionen 

skulle använda sig av en s.k. direktivkonform tolkning.215 En tolkning av 

kapitaltäckningsdirektivets syfte skulle därmed kunna ligga till grund för ett ingripande 

mot kreditinstitutet. Att ingripa mot ett kreditinstitut med hänvisning till en tolkning av 

EU-rätten kan dock ifrågasättas ur legalitets- och förutsebarhetssynpunkt. Att frågor om 

försäkring och åtaganden från kreditinstituten över huvud taget inte berörts vid 

genomförandet av kapitaltäckningsdirektivet är något förvånande, särskilt med hänsyn 

till frågans principiella vikt för en effektiv implementering av direktivet. Det föreligger 

vissa oklarheter beträffande möjligheten till att försäkra bort administrativa sanktioner 

eller åta sig att ersätta dessa. Vad är till exempel implikationerna av att försäkringsbolaget 

har sitt säte i ett land utanför EU?216 Ytterst rör dessa förhållanden huruvida Sverige som 

medlemsstat lever upp till de krav som EU-rätten ställer beträffande implementering av 

direktiv. I kapitaltäckningsdirektivets krav på effektiva och avskräckande sanktioner 

måste det för Sveriges del inrymmas ett ansvar att tillse att reglerna inte kan kringgås 

genom försäkrings- eller avtalsrättsliga konstruktioner. 

  

                                                 
215 Se Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 123 ff. Principen om direktivkonform tolkning 

härstammar från EU-domstolen, se mål 14/83, Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein Westfalen. 
216 Jfr van der Sluijs, Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter?, Juridisk Tidskrift 2014/15 s. 

238. 
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6 Avslutande analys 

6.1 Efterlever den svenska regleringen de krav som ställs upp i 

kapitaltäckningsdirektivet? 

2008- års finanskris har visat på allvarliga systembrister på den globala finansmarknaden. 

Som det uttrycks i skäl (53) i preambeln till kapitaltäckningsdirektivet:  

”[d]e mycket allmänna bestämmelserna om institutets styrning och det faktum att en stor del 

av ramarna för företagsstyrning inte är bindande utan väsentligen bygger på frivilliga 

uppförandekoder, har inte i tillräcklig grad främjat en effektiv tillämpning av sunda metoder 

för företagsstyrning av instituten.” 

För att stävja de potentiellt skadliga effekterna av bristande företagsstyrning och 

riskhantering samt komma tillrätta med de otillräckliga uppförandekoderna, ska 

medlemsstaterna införa principer och standarder. 217 De administrativa sanktionerna i sin 

tur har som funktion att säkerställa att dessa principer och standarder respekteras och 

efterlevs.218 Det är med bakgrund av detta av stor vikt att medlemsstaterna införlivar ett 

välfungerade och effektivt sanktionssystem.  

Kapitaltäckningsdirektivet stadgar i skäl (35) i preambeln att de administrativa 

sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Att reglerna ska vara 

effektiva får anses innefatta att regelstrukturen ska vara ändamålsenlig och förutsebar. 

Detta har även varit tanken vid införande av administrativa sanktioner mot fysiska 

personer i svensk rätt.219 Samtidigt uppvisar de införda reglerna i 15 kapitlet LBF en brist 

på just detta. Vid en närmare analys av exempelvis eftergiftsgrunderna i 15 kap. 1 b § 2 

st. framgår att utrymmet att tillämpa bestämmelsen gentemot fysiska personer är närmast 

obefintligt. Det är ur förutsebarhetssynpunkt högst olyckligt att lagstiftaren inte ens 

kommenterat denna problematik. 

En annan aspekt av effektivitetsskälet är det faktum att lagstiftaren synes tolkat 

kapitaltäckningsdirektivets regler om administrativa sanktioner mycket restriktivt. 

Sålunda sägs i förarbetena dels att direktivet inte kräver att det regelmässigt döms ut 

sanktioner mot fysiska personen, dels att det är tillräckligt att svensk rätt erbjuder en 

                                                 
217 Skäl (54). 
218 KOM (2010) 716 slutlig s. 15. 
219 Jfr prop. 2014/15:57 s. 38 f. 
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möjlighet att rikta sanktioner mot fysiska personer.220 Det är måhända riktigt att 

administrativa sanktioner mot fysiska personer ska vara förbehållna de fall där 

överträdelsen är allvarlig. Men det är en annan sak att hävda att det vore tillräckligt att 

endast erbjuda möjligheten att utfärda administrativa sanktioner. En sådan tolkning är 

enligt min mening alltför restriktiv och oförenlig med kapitaltäckningsdirektivets syfte 

och innebörd. De administrativa sanktionerna i svensk rätt riskerar i annat fall att bli ett 

spel för EU:s galleri.  

Såväl förarbetsuttalanden som Finansinspektionens inställning ger enligt min 

mening uttryck för en ovilja att införa och tillämpa kapitaltäckningsdirektivets regler om 

administrativa sanktioner.221 Samtidigt följer reglerna av ett av EU utfärdat direktiv och 

Sverige som medlemsstat har en skyldighet att implementera direktivet lojalt och i 

enlighet med det resultat som ska uppnås.222 Att ställa upp alltför höga krav för sankt-

ionsreglernas tillämplighet riskerar att anses oförenligt med kapitaltäckningsdirektivet. 

Det säger sig självt att reglerna tappar sin avskräckande effekt om de dels har ett mycket 

begränsat tillämpningsområde, dels inte utnyttjas när det finns skäl för det. 

Det finns enligt min mening skäl att ifrågasätta den svenska implementeringen av 

kapitaltäckningsdirektivets regler om administrativa sanktioner. Utredningen lämnar ett 

flertal oklarheter om ansvarets räckvidd och vilka faktorer som ska vara styrande för 

detta. Sådana oklarheter riskerar att drabba den enskilde som har svårt att förhålla sig till 

reglerna. 

Finansinspektionens befogenheter på finansmarknadsområdet har uttryckts vara 

exceptionella.223 Det finns fog för en sådan uppfattning, sett till att Finansinspektionen 

ges det bestämmande inflytande över hur reglerna ska uppfattas. Finansinspektionens 

starka ställning måste på något sett balanseras upp. Här kan det tänkas att aspekter som 

klara och tydliga regler skulle kunnat väga upp. Om den enskilde styrelseledamoten eller 

verkställande direktören på ett förutsebart sätt vet vilka regler och risker denne har att 

förhålla sig till, hade det kunnat kompensera för Finansinspektionens omfattande 

befogenheter. Men regelverken är oerhört komplexa och lämnar ofta utrymme för olika 

uppfattningar och tolkningsmöjligheter. Detta i kombination med att 

ansvarsförutsättningarna även är oklara, riskerar att ge Finansinspektionen alltför stor 

                                                 
220 Prop. 2014/15:57 s. 38. 
221 Prop. 2014/15:57 s. 38 respektive Finansinspektionens promemoria om sanktioner enligt CRD IV (Fi 

2014/1356), Dnr 14-5973, s. 1. 
222 Se EU-fördraget artikel 4.3. 
223 Pålsson, A-M, Finansinspektionens ingripande 2004-2014, SvJT 2015 s. 515 f. 
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makt. Finansinspektionen är inte en domstol, men har närmast tilldelats den rollen då 

inspektionen har att pröva om överträdelser skett av lagregler, men även av inspektionens 

egna utställda regler.  

Detta till trots förtjänas dock påpekas, att reglernas närmare utformning talar för att 

tillämpningsutrymmet är större än vad reglerna ger uttryck för. Härigenom kan det tänkas 

att de svenska sanktionsreglernas skulle stå sig i en prövning mot kapitaltäckningsdirek-

tivets syfte. I väntan på ett ingripande från Finansinspektionen, närmare två år efter 

reglernas införande i svensk rätt, återstår dock detta att se. Avslutningsvis finns anledning 

att ta lagstiftaren i försvar. Det EU-rättsliga maskineriet har arbetat på högvarv på det 

finansmarknadsrättsliga området. Vidare har genomförandetiderna för de EU-rättsakter 

som tillkommit, däribland kapitaltäckningsdirektivet, varit korta.224 Detta kan måhända 

vara en förklaring till varför sanktionsreglerna behandlats så kortfattat och utan närmare 

konsekvensanalys.  

6.2 Konsekvenser och sammanfattande slutsatser 

Även om sanktionsreglernas närmare innebörd kan kritiseras, kan reglerna likväl fört med 

sig positiv utveckling. Genom att det kan vara grovt vårdslöst att inte sätta sig in i 

innebörden av reglerna, ger detta incitament för ledande befattningshavare att göra sig 

väl införstådda med regelverken på området. Härigenom ökar kunskapsnivån på styrelsen 

vilket i sin tur föranleder en minskad sannolikhet för överträdelser. Å andra sidan medför 

just kravet på en hög kunskapsnivå, att högre krav ställs på styrelseledamöterna som 

sådana. Härigenom finns en risk att styrelserna i kreditinstitutet blir väldigt lika och att 

endast ett fåtal personer besitter tillräcklig kunskap. Det blir härmed svårt och kostsamt 

att rekrytera kompetenta personer till kreditinstitutens styrelser. 

En annan potentiell effekt av de administrativa sanktionerna är, som exempelvis för 

styrelseproffset Catharina Lagerstam, att styrelseledamöter inte vill sitta kvar just på 

grund av risken att utsättas för sanktioner.225 Med hänsyn till att försäkring av 

sanktionerna förmodligen inte är rättsligt möjligt, är det förståeligt att styrelseledamöter 

är obenägna att sitta kvar. En invändning som lyfts mot ett sådant synsätt, är det 

straffansvar som offentligt anställda har och det faktum att det inte synes påverka 

                                                 
224 Forsaeus, H, Lindeblad, A-C, Lycke, J, Behovet av en reformering av sanktionssystemet för finansiella 

företag, JT net 2016-17 s. 2014, s. 216 samt 220. 
225 Sundkvist, F, Lagerstam hoppas av i protest mot bankböter, Svenska Dagbladet 16/3 2015 (05/05 

2017) http://svd.se 
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anställningsgraden.226 Även om detta är riktigt, föreligger dock väsentliga skillnader för 

styrelseledamöter i kreditinstitut. Det ingår i arbetet att ta risker som styrelseledamot. De 

administrativa sanktionerna kan få till följd en överdriven riskaversion vilket inte gynnar 

kreditinstitutens utveckling eller ekonomin i stort. Redan risken för ett sådant omfattande 

personligt ansvar kan således påverka styrelseledamöterna. 

Dock finns en måhända överdriven uppfattning kring vilka risker en 

styrelseledamot egentligen utsätts för. Utrymmet för att en betydande administrativ 

sanktion faktiskt skulle utdömas är förmodligen rätt litet. Dessutom finns åtminstone visst 

stöd för att ett kreditinstitut rent faktiskt skulle kunna ställa ut ett skadelöshetsåtagande 

utan att överträda det bank- och finansieringsrörelserättsliga regelverket. En annan sak är 

att Finansinspektionen uttalat att ett sådant åtagande per automatik kommer att föranleda 

ett ingripande gentemot kreditinstitutet. Enligt min mening är det anmärkningsvärt att 

Finansinspektionen synes ha en redan förutbestämd uppfattning om denna fråga, vilket 

rimmar illa med legalitetsprincipens krav på opartiskhet.  

Finansinspektionen har ännu inte funnit skäl att utdöma en administrativ sanktion 

mot en fysisk person. Sett till den inställning till sanktionerna som råder är det inte heller 

sannolikt att detta kommer ske i någon närmare utsträckning. Det kan noteras att 

Finansinspektionen sedan reglerna införts funnit skäl i ett par fall att ingripa mot 

kreditinstitut med höga sanktionsbelopp och varning.227 I ingetdera av avgöranden 

framgår några ställningstagande kring ansvar för någon styrelseledamot eller VD. Fram 

till dess att Finansinspektionen finner skäl att ingripa mot en fysisk person, kvarstår 

sanktionsreglernas oklarhet. De lege ferenda finns det måhända anledning att överväga 

en reform av sanktionsreglerna som sådana eller Finansinspektionens befogenheter i 

samband därmed. I sammanhanget har ett förslag till att införa en finansmarknadsbalk 

lämnats.228 För att uppnå en bättre enlighet kring regelverket på området och ökad 

förutsebarhet för finansmarknadens aktörer, kan en sådan ordning tänkas ha skäl för sig. 

Avslutningsvis kan det konstateras att förutsättningarna för Finansinspektionen att 

påföra ledande befattningshavare i kreditinstitut administrativa sanktioner i många 

avseenden är höjt i dunkel. Som påvisats i avsnitt 4 finns det mycket att önska i 

klarhetsväg vad gäller frågan hur allvarlighetsbedömningen, den subjektiva 

ansvarsprövningen och hur eftergiftsgrunderna ska tillämpas. Lagstiftarens uttalade 

                                                 
226 Se Sjöberg, G, Försäkring av sanktionsavgifter – en kommentar, Juridisk Tidskrift 2014/15 s. 716. 
227 Se FI Dnr 13-1784 samt FI Dnr 15-13887. 
228 Forseaus m.fl. a.a.s. 229. 
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intentioner beträffande reglernas tillämpning, i kombination med Finansinspektionens till 

synes ovilja att tillämpa dem, innebär att reglernas ändamålsenlighet och effektivitet kan 

diskuteras. Dessa oklarheter får till konsekvens att det i allra högsta grad kan ifrågasättas 

huruvida de svenska lagreglerna lever upp till kapitaltäckningsdirektivets uttalade syften, 

vilket i förlängningen blir en fråga om Sverige som medlemsstat kan anses ha 

implementerat direktivet korrekt och lojalt. 
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