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2. Sammanfattning 

I Sverige är det Finansinspektionen (FI) som för tillsyn över finansiella företag. För det första 

fungerar FI som ett vägledande organ genom att utfärda policies och riktlinjer samt 

upprätthåller regelefterlevnad hos företag. FI arbetar för att värdepappersmarknaden ska 

fungera effektivt och samtidigt vara stabil samt att allmänhetens förtroende för marknaden 

upprätthålls. När finansiella företag åsidosätter sina skyldigheter i enlighet med 25:e kapitlet 1 

§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden riskerar detta att påverka 

värdepappersmarknadens stabilitet och effektivitet och då också allmänhetens förtroende 

negativt. FI ingriper då genom att utfärda olika sanktioner beroende på hur allvarlig 

överträdelsen är. Det ger FI både en vägledande och en dömande roll. Risken är att FI:s 

uppdrag uppfattas tudelad, i sitt tillsynsarbete arbetar FI för att upprätthålla allmänhetens 

förtroende men när FI samtidigt utfärdar sanktioner kan detta påverka förtroendet negativt. FI 

utfärdar anmärkningar, förelägganden, straffavgifter, varningar och återkallar tillstånd. 

Genom att jämföra sanktionernas teoretiska funktion med hur sanktionerna har fungerat i 

praktiken går det att konstatera att sanktionerna, anmärkning, varning och straffavgift inte 

påverkar allmänhetens förtroende på ett negativt sätt. Däremot så medför sanktionen 

återkallande av tillstånd en negativ påverkan på förtroendet. De negativa konsekvenserna 

skulle kunna bli lindrigare om det fanns tydligare riktlinjer för när olika sanktion ska 

användas och vilka överträdelser som anses vara allvarliga och vilka som inte anses vara 

allvarliga. Dessutom bör sanktionen föreläggande även kunna utdelas till företag som har 

begått allvarliga överträdelser då detta skulle förhindra den negativa påverkan på 

allmänhetens förtroende som återkallandet av ett tillstånd medför.   
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3. Förkortningsregister 

ABG  ABG Sundal Collier AB 

Case  Case Asset Management AB 

CACN   Crèdit Agricole Cheuvreux Nordic Aktiebolag 

FI   Finansinspektionen 

Investerum  Investerum AB 

LBF  Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 

LHF  Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument  

NGM  Nordic Growth Market NGM AB 

SFK  Skandinavisk Fondkommission 

SOM-Institutet Samhälle Opinion Medier Institutet 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

VpmL  Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
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4. Inledning  

Värdepappersmarknaden fungerar som en naturlig mötesplats för företag och investerare. 

Företagen får tillgång till kapital för sin verksamhet och investerare får möjlighet att investera 

och samtidigt sprida sina risker. Aktörerna på värdepappersmarknaden har blivit fler och fler, 

från att tidigare endast omfattas av personer med mycket kapital och god erfarenhet så är idag 

även småsparare en del av värdepappersmarknaden.
1
  

I och med att aktörerna på marknaden har ändrats har regleringen också ändrats. För att 

skydda personer med mindre erfarenhet eller kunskap så är regleringen utformad så att 

företagen ska vara så transparenta som möjligt och investerare ska ha ett bättre skydd. Det 

finns omfattande reglering kring vilken information som måste finnas tillgänglig för 

allmänheten, detta för att upprätthålla ett förtroende för värdepappersmarknaden både från 

aktörerna på marknaden samt från allmänheten. Detta förtroende är en förutsättning för att 

handel på en värdepappersmarknad ska vara möjlig.
2
  

Reglering kring värdepappersmarknaden innehåller omfattande informationskrav samt krav 

på att inte åsidosätta de åtaganden ett företag tar på sig när det till exempel blir börsnoterat. 

Idealbilden för en marknad är att all information som är relevant för en marknad ska vara 

offentlig och alla ska ha tillgång till samma information. Dessa informationsregler är en 

mycket viktigt del i regleringen för att upprätthålla förtroende för värdepappersmarknader. Att 

ett finansiellt företag arbetar för att dess verksamhet ska följa sina åtaganden är viktigt för 

allmänhetens förtroende. Finansiella företag är de företag som handlar med finansiella 

instrument, vilket är överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och 

finansiella derivatinstrument.
3
 

Den myndighet som för tillsyn över värdepappersmarknaden i Sverige är Finansinspektionen 

(FI). Genom förordningar fungerar FI som ett vägledande organ samtidigt som det är ett 

dömande organ, ”Vårt uppdrag från allmänheten - riksdag och regering - är att bidra till att det 

finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet.”
4
 En förutsättning för 

att allmänheten ska ha förtroende för värdepappersmarknaden kräver alltså att den är både 

effektiv och stabil. För att uppnå detta så utfärdar FI förordningar och har även genom lag rätt 

att kontrollera värdepappersmarknaden och de bolag som är aktiva på marknaden.  

                                                 
1
 SOU 2003:22 s.34  

2
 Ib 2003:22 s.26  

3
 VpmL 1:4 1p 

4
 http://www.fi.se/Om-FI/Vart-uppdrag/ 
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I de fall företag på värdepappersmarknaden inte uppfyller den reglering och lag som bolagen 

”lyder” under, är det FI:s uppdrag att försöka hindra att allmänhetens förtroende tar skada av 

detta. FI har då möjlighet att utfärda olika sanktioner till företag som frångår sina åtaganden 

på marknaden. De sanktioner som FI utfärdar i enlighet med lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden (VpmL) 25:e kapitlet 1§ är anmärkningar, förelägganden, 

straffavgift, varning eller återkallande av tillstånd.  

När FI utfärdar sanktioner kan detta motverka dess syfte att upprätthålla allmänhetens 

förtroende för finansiella företag. Att utfärda någon typ av sanktion kommer med stor 

sannolikhet påverka det berörda bolaget negativt och då eventuellt även 

värdepappersmarknaden och de som investerar på marknaden. FI:s arbete kan i denna 

situation vara tvetydig, de bör ingripa för att motverka företag som kan påverka marknaden 

negativt, men detta ingripande kan i sig också medföra negativ marknadspåverkan. FI:s roll i 

denna situation förefaller tudelad då det gäller att upprätthålla allmänhetens förtroende.  

4.1 Frågeställning och nyttomotivering 

Hur bör Finansinspektionens sanktioner vara utformade för att upprätthålla allmänhetens 

förtroende? 

Syftet med att utreda denna fråga är att få bättre förståelse för hur dagens sanktioner påverkar 

förtroendet för värdepappersmarknaden och hur detta eventuellt kan förbättras. 

Förhoppningen är att kunna belysa hur FI:s roll som både vägledande och dömande organ kan 

ifrågasättas och hur denna situation, genom sanktionssystemet, kan utvecklas och fungera på 

ett sätt som gynnar allmänhetens förtroende.  

Genom att studera FI:s roll som vägledande och dömande myndighet är förhoppningen att 

kunna utreda hur dessa mål är menade att gå ihop i teorin. Att utröna vilka effekter de olika 

sanktionerna är menade att ge, kommer den teoretiska aspekten av sanktionerna presenteras. 

Sedan kommer praktiska tillämpningar av sanktioner studeras och detta kommer visa hur 

sanktionerna i praktiken påverkar allmänhetens förtroende. Huruvida dessa två aspekter, den 

teoretiska och den praktiska, överensstämmer kommer detta vidare leda till en diskussion 

kring hur väl sanktionerna uppnår sitt syfte. I de fall sanktionernas effekt skiljer sig åt i teorin 

och i praktiken så kommer en diskussion kring eventuell de lege ferenda att föras.  
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4.2 Metod  

Hur sanktionerna är avsedda att fungera i teorin kommer studeras genom information från FI:s 

hemsida samt genom att studera VpmL, vilket är den lag som tas i beaktning för studien. 

Även förarbetet till lagen studeras då detta kan ge en bild av varför de sanktioner som finns att 

tillgå är aktuella och vad sanktionerna är avsedda att uppnå. För att utröna hur sanktionerna 

används i praktiken kommer beslut från FI:s hemsida användas. FI publicerar varje 

sanktioneringsbeslut där bakgrunden till beslutet framställs samt motivering av vald sanktion. 

Hur dessa sanktioner har påverkat förtroendet för det berörda företaget kommer studeras 

genom att utreda vilka konsekvenser sanktioneringen har medfört samt genom att studera 

eventuella aktiekurser eller fonder kopplade till företagen för att se om dessa påverkats 

negativt.  

Studien kommer att begränsas till FI:s agerande i enlighet med VpmL 25:e kapitel 1 § som 

innehåller ingripanden mot värdepappersinstitut, börser samt svenska clearingorganisationer, 

detta eftersom VpmL 25:e kapitlet behandlar ingripanden av finansiella företag under FI:s 

tillsyn. Endast sanktioner som tilldelas företag som har åsidosatt sina skyldigheter enligt 

VpmL kommer att behandlas, alltså kommer inte omständigheter som omfattar andra 

överträdelser beröras. Sanktioner för företag med handelsförbud eller företag som handlar 

utan tillstånd kommer inte heller behandlas i denna studie.  

I studien av vilka sanktioner FI har utfärdat kommer endast sanktioner mellan 2008 – 2012 att 

tas i beaktning. Detta för att begränsa tidsaspekten för de utfärdade sanktionerna och därför att 

VpmL trädde i kraft först den första november 2007.
5
 

  

                                                 
5
 http://www.regeringen.se/sb/d/8703/a/81075 
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5. Finansinspektionens roll som tillsynsmyndighet 

Finansinspektionen är den myndighet som för tillsyn över finansiella företag i Sverige.
6
 De 

företag som råder under FI:s tillsyn är de som finansierar FI:s verksamhet genom årliga 

avgifter.
7
 I VpmL 23:e kapitel regleras FI:s roll som tillsynsmyndighet över 

värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer. Här framgår vad FI har för behörigheter 

och befogenheter i utövandet som tillsynsmyndighet och en väsentlig del som tillsynen 

omfattar är att berörda företag drivs i enlighet med rådande lag. I sitt uppdrag som 

tillsynsmyndighet har FI rätt att kontrollera börser och företag aktiva på marknaderna med 

flera olika typer av ingripanden som till exempel platsundersökningar, sammankallande av 

styrelse eller stämma samt att förordna revisorer att delta i företags revision.
8
 I lag (1991:980) 

om handel med finansiella instrument (LHF) 6:e kapitel behandlas tillsynen över finansiella 

företags upplysningsskyldighet och hur FI har möjlighet att tilldela sig denna information. De 

åtgärder FI har att tillgå i form av sanktioner när ett företag inte sköter 

upplysningsskyldigheten korrekt behandlas också i LHF 6:e kapitel.
9
  

Arbetet som tillsynsmyndighet är mycket omfattande eftersom FI för tillsyn över ungefär 

4000 företag. Det medför att varje enskilt företag har ett stort eget ansvar för att bibehålla en 

god verksamhet och att själva uppmärksamma eventuella risker. Att granska varje enskilt 

företag är ett ansenligt arbete för FI och det är därför viktigt för finansiella företag att driva 

verksamheten och styra företaget på ett rättvisande och hederligt sätt, vilket företagets styrelse 

är ytterst ansvarigt för.
10

 Tillsynen av enskilda företag omfattar framförallt hur företag 

hanterar sin interna styrning och riskhantering, om företaget uppfyller reglerad kapitalbas, hur 

produkter utvecklas och hur företag uppträder mot sina kunder.
11

 

FI:s uppdrag som tillsynsmyndiget innebär att de ska verka för att det finansiella systemet är 

stabilt och att systemet fungerar effektivt.
12

 Därför måste FI arbeta ur ett 

stabiliseringsperspektiv och ett effektivitetsperspektiv där båda delarna måste fungera 

tillsammans. Tillsynen kan därför indelas i en stabilitetstillsyn som grundar sig i att 

                                                 
6
 VpmL 23:1 

7
 LHF 6:4 

8
 VpmL, 23:e kap 

9
 LHF, 6:e kap 

10
 http://www.fi.se/Tillsyn/Sa-arbetar-FI-med-tillsyn/ 

11
 Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten (red.), Börsrätt, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. 152  

12
 http://www.fi.se/Om-FI/ 
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tillhandahålla ett konsumentskydd och en marknadstillsyn som fokuserar på att marknaden 

ska fungera effektivt.
13

  

5.1 Allmänhetens förtroende 

Att allmänheten har förtroende för finansiella företag är en förutsättning för att handel ska 

fungera. Vad som omfattas av begreppet allmänheten i denna benämning är alla potentiella 

intressenter till företaget. Först och främst är marknaden som företaget är aktivt på en del av 

allmänheten, alltså de företag, investerare och andra organisationer som verkar på samma 

marknad, men även företag och investerare på andra marknader och potentiella investerare 

eller andra typer av intressenter är en del av allmänheten. 

Eftersom det är FI:s uppgift att upprätthålla förtroendet för finansiella företag är det också 

viktigt att förtroendet för FI som tillsynsmyndighet upprätthålls. Därför måste det finnas 

förtroende för att FI kan, genom de åtgärder de har att tillgå, lösa situationer då förtroendet för 

en marknad sätts på spel. Allmänhetens förtroende för att FI tar rätt beslut när de sanktionerar 

företag är också viktigt, därför kan även FI:s agerande när de tillämpar en sanktion påverka 

allmänhetens förtroende om detta medför negativa konsekvenser för ett företag och även 

marknaden och allmänheten. Samhälle Opinion Medier Institutet (SOM-Institutet) genomför 

varje år undersökningar angående bland annat förtroende för olika institutioner, däribland FI. 

2011 visade Sveriges befolkning ett högre förtroende för FI än för till exempel regering och 

riksdag vilket FI anser är ett högt företroende.
14

 

Att mäta allmänhetens förtroende är problematiskt eftersom det inte går att sätta ett värde på 

förtroende. Däremot går det i viss mån att koppla förtroende till förväntningar, ett högt 

förtroende för ett företag kan medföra höga förväntningar och när allmänheten förlorar 

förtroende för ett företag eller en marknad kommer förväntningarna minska. Förväntningar är 

en starkt marknadspåverkande faktor då förväntningar påverkar aktiekurser, fondindex och 

andra liknande värden. När förtroendet och förväntningarna är höga kommer detta generera 

mer handel vilket bidrar till effektivitet på marknader. Däremot är inte alltid ett högt 

förtroende det mest effektiva för en marknad, det kan också vara missvisande. När ett 

finansiellt företag undanhåller, eller manipulerar information så kan detta, på felaktiga 

grunder, öka förväntningarna på företaget. För att förhindra för högt eller för lågt förtroende 

för finansiella företag arbetar FI för att företagen ska vara transparenta och att information ska 

                                                 
13

 SOU 2003:22, 2:a kap  
14

 http://www.fi.se/Om-FI/Verksamhet/Allmanhetens-betyg/ 
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vara tillgänglig för allmänheten genom befintlig lagstiftning, vilket minimerar risken för 

felaktiga förväntningar.  

5.2 Stabilitetstillsyn 

Det 13:e kapitlet i VpmL innehåller bestämmelser kring börsens verksamhet och i 1§ framgår 

det att ”En börs ska driva sin verksamhet hederligt, rättvist och professionellt och på ett 

sådant sätt att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls”. Även i LHF 

1:a kapitlet 2§ framgår det att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden måste 

upprätthållas vid handel med finansiella instrument och att enskilda personers investeringar 

inte otillbörligt äventyras.  

Behovet av förtroende grundar sig i ett konsumentskydd för investerare. FI:s arbete syftar till 

att konsumenterna på ett säkert sätt ska kunna investera i finansiella företag utan att riskerna 

är för höga. FI försäkrar sig om att företagen som de för tillsyn över är stabila vilket innebär 

minskade risker för konsumenter.
15

 Genom att införa policies och generalla regler som 

vägledning för finansiella företag arbetar FI för att upprätthålla stabilitet.
16

 För att till exempel 

en börs ska vara attraktiv för handel är det viktigt att investerare verksamma på marknaden 

ska ha ett förtroende för att marknaden sköts på ett korrekt sätt som är i enlighet med rådande 

lag. När investerare saknar förtroende för en marknad, antingen på grund av hur marknaden 

sköts eller på grund av något företag som är verksamt på marknaden kommer bristen på 

förtroende sänka investerares benägenhet att investera på just den marknaden. Hela det 

finansiella systemet kan påverkas av ett företags agerande, därför är det viktigt att FI för 

tillsyn över enskilda finansiella företag
17

. 

En central funktion för marknadsplatser är alltså att det finns förtroende för dem. Därför är det 

viktigt att marknadsplatser på ett fungerande sätt organiserar och överser sin egen 

marknadsövervakning. Det förhindrar att marknadsplatser missbrukas på ett otillbörligt sätt.
 18

  

5.3 Marknadstillsyn 

”Den effektiva marknadshypotesen” bygger på tre antaganden, nämligen att aktiehandel inte 

har några transaktionskostnader, att all information är kostnadsfri och tillgänglig för alla samt 

att alla aktörer är överens om informationens relevans och hur den påverkar priser idag och i 

                                                 
15

 http://www.fi.se/Folder-SE/Konsument/FI-och-konsumentskyddet/ 
16

 SOU 2003:22 s.26 
17

 Ib 2003:22 s.29 
18

 Sevenius, Robert & Örtengren, Torsten s.154 
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framtiden.
19

 Euguene Fama skriver i sin artikel i The Financial Journal från 1970 om den 

effektiva marknadshypotesen och påpekar att det den allmänna uppfattningen är att om en 

marknad där priserna till fullo reflekterar all tillgänglig information så anses den marknaden 

vara effektiv.
20

 En effektiv marknad är alltså en marknad där alla aktörer handlar under 

samma omständigheter samt där relevant information finns tillgänglig för alla.  

Marknadstillsynen omfattar den andra delen av FI:s tillsynsroll som handlar om att 

värdepappersmarknaden ska vara ”effektiv”.  Marknadstillsynen innebär att främja en väl 

fungerande och genomlyst finansiell marknad.
21

 När aktörerna på en marknad har tillgång till 

samma information samtidigt fungerar den effektivt. God insyn och genomlysning på en 

finansiell marknad skapar rättvisande prissättning och det är därför viktigt att det finns regler 

för hur informationsspridning ska fungera. Regleringen hindrar spridningen av 

marknadspåverkande information, till exempel insiderinformation, vilket ger vissa 

marknadsaktörer en otillbörlig fördel för handel på marknaden.
 22

 

Marknadstillsynen har en tydlig koppling till stabilitetstillsynen nämligen genom att FI:s roll 

är att förhindra marknadsmissbruk av olika slag för att i sin tur förhindra förtroendekriser 

genom att verka för en väl fungerande marknad.
23

 

5.4 FI:s sanktionssystem 

När finansiella företag som står under FI:s tillsyn inte uppfyller sina skyldigheter i enlighet 

med rådande lag riskerar överträdelsen att påverkar företroendet för företaget och marknaden 

som företaget är aktivt på. Det är då FI:s roll att försöka åtgärda det för att upprätthålla 

stabiliteten och effektiviteten. I VpmL 25:1  framgår det att om ett svenskt 

värdepappersinstitut, börs eller clearingverksamhet har åsidosatt sina skyldigheter enligt 

denna lag eller andra författningar ska FI ingripa genom att utfärda sanktioner.
24

 

Det sanktioneringssystem som FI tidigare hade att tillgå kritiserades eftersom det inte ansågs 

vara tillräckligt flexibelt och ingripandena kunde inte alltid göras på ett ändamålsenligt sätt. 

När lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) infördes fick FI nya 

                                                 
19

  Schönbeck, Jesper. Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva marknadshypotesen; en praktisk 

stuide. Magister, Lunds universitet. Lund: Lunds universitet 2005. 18 
20

 Fama, E. F., (1970)”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, The journal of 

Finance, Vol.25, Nr 2, s. 383-417. 383  
21

 SOU 2003:22 s.29 
22

 http://www.fi.se/Regler/Borsbolag/ 
23

 SOU 2003:22 s.35 
24

 VpmL 25:1  
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möjligheter till ingripanden gentemot banker och kreditinstitut. Liknande 

sanktioneringsmöjligheter skulle senare även gälla för värdepappersrörelser genom VpmL.
25

 

När en överträdelse har skett ska FI ha ett flertal sanktioner att tillgå för att sanktionen ska 

kunna anpassas till det enskilda fallet. För att bedöma hur allvarlig överträdelsen är ska FI se 

till hur överträdelsen har påverkat värdepappersmarknadens funktion samt för enskilda 

investerare. Den åtgärd som är bäst lämpad som sanktion för en överträdelse ska vara 

tillräcklig och samtidigt tillrättavisande. FI måste alltså göra en proportionalitetsbedömning 

mellan huruvida sanktionen medför förbättringar i företaget samtidigt som sanktionen ska 

vara tillräcklig genom att inte medföra negativa konsekvenser för företagets intressenter.
26

 

I VpmL 25:1 framgår vilka sanktioner som FI kan tilldela företag som har åsidosatt sina 

skyldigheter. Framförallt kan FI utfärda förelägganden eller anmärkning till företag. Men i de 

fall en överträdelse kan anses vara ringa eller ursäktligt kan FI välja att inte ingripa. När en 

överträdelse är allvarlig ska FI välja mellan att utfärda en varning eller att återkalla företagets 

tillstånd. I samband med att ett företag har blivit tilldelad en anmärkning eller en varning kan 

ett företag också bli tilldelat att betala en straffavgift.
27

  

5.4.1 Förelägganden eller anmärkning 

Förelägganden eller anmärkning används av FI när överträdelsen inte anses vara allvarlig men 

inte heller ursäktlig eller ringa. FI kan besluta om föreläggande som innebär att företaget ska 

till exempel minska någon del av rörelsen, på något sätt minska riskerna med verksamheten 

eller andra åtgärder som kan rätta till den situation som företaget har försatt sig i.
28

 En 

anmärkning fungerar som en markering för själva bolaget eller för hela marknaden. I valet 

mellan en anmärkning eller ett föreläggande ska FI välja det alternativ som är mest 

verkningsfullt för det enskilda fallet. Några närmare detaljer för vilken åtgärd som bör väljas 

framgår inte i lagtext eller i förarbeten utan det är först vid tillämpningen av sanktionen som 

FI bör lämna en detaljerad motivation av valet.
29

  

5.4.2 Varning  

En varning är ett alternativ för sanktionering av en allvarlig överträdelse. När en överträdelse 

kan anses vara allvarlig och det finns förutsättningar för att återkalla ett företags tillstånd kan 

                                                 
25

 Prop. 2006/07:115 s. 485  
26

 Ib s.498 
27

 VpmL 25:1-9§§  
28

 Ib 25:1 2st 
29

 Prop. 2006/07:115 s. 499 
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FI bedöma det som tillräckligt att istället meddela företaget en varning i enskilda fall. 

Förmildrande åtgärder som företaget kan vidta är till exempel att påbörja förbättringsarbeten 

för de delar där företaget tidigare har visat brister eller andra åtgärder som minskar risken att 

överträdelsen ska ske på nytt. Varningen kan fungera som en offentlig markering både för 

företaget självt samt för andra företag för vilka överträdelser som anses allvarliga.
30

  

5.4.3 Straffavgift 

När FI beslutar om att meddela ett företag en anmärkning eller en varning så kan detta göras i 

kombination med en straffavgift som varierar mellan 5000 och 50 miljoner kronor.
 31

 

Straffavgiften är en gradering av överträdelsen, avgiften är alltså en ytterligare tillrättavisning 

av och markering, till företaget. Storleken på avgiften påverkas av hur allvarlig överträdelsen 

är men hänsyn tas också till bolagets förhållanden, avgiften ska vara proportionerlig gentemot 

bolagets omsättning.
32

 I VpmL 25:9 2 st framgår det att straffavgiften inte får överstiga 10 

procent av bolagets totala omsättning. 

5.4.4 Återkallat tillstånd  

FI är den myndighet som godkänner tillstånd för att driva värdepappersrörelse, reglerad 

marknad eller handelsplattform i enlighet med VpmL
33

.
34

 Det är också FI som kan återkalla 

tillstånden, vilket används som en sanktion när företag inte uppfyller sina skyldigheter.
35

 Från 

förarbetet för VpmL går det att utläsa att ett företag som allvarligt kan ha skadat stabiliteten i 

det finansiella systemet bör sanktioneras genom att FI återkallar företagets tillstånd. Indraget 

tillstånd är den yttersta åtgärden för FI i sitt arbete med att upprätthålla stabilitet. 
36

 Den 

tillståndspliktiga del av verksamheten måste, efter ett ingripande som återkallar ett tillstånd, 

avvecklas, vilket FI ofta handleder genom rekommendationer.
37

  

För att ingripa genom återkallelse av tillstånd måste det finnas starka skäl, vilket framgår av 

förarbetena till VpmL. Detta eftersom ett återkallat tillstånd kan medföra stora konsekvenser 

för bolaget, dess kunder och andra intressenter. FI måste alltså ta ställning till om 

överträdelsen är så pass allvarlig så att det krävs att tillståndet återkallas.
38

 

                                                 
30

 Prop. 2006/07:115 s. 499  
31

 VpmL 25:8-9§§ 
32

 Prop 2006/07:115 s. 508 
33

 VpmL 2:1, 12:1, 13:12 
34

 Värdepappersrörelse, reglerad marknad, handelsplattform definieras i VpmL 1:5 28p, 20p respektive 12p. 
35

 VpmL 25:1 2st 
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6. Finansinspektionens ingripanden 

Under en period på fem år har sex anmärkningar i kombination med straffavgift meddelats, 

inga förelägganden, tre varningar kombinerade med straffavgift samt tre återkallanden av 

tillstånd i enlighet med 25:e kapitlet VpmL tilldelats finansiella företag.
39

 I denna del 

presenteras två fall för varje sanktion. Eftersom FI inte har utfärdat några förelägganden under 

denna period kommer inga praktiska utfärdanden av förelägganden presenteras i denna del.  

6.1 Anmärkning 

6.1.1 Crèdit Agricole Cheuvreux Nordic Aktiebolag  

Den 14:e juni 2011 meddelade FI att de tilldelade Crèdit Agricole Cheuvreux Nordic 

Aktiebolag (CACN) en anmärkning samt en straffavgift på en miljon kronor. Som 

värdepappersbolag är CACN skyldiga att lämna transaktionsrapporter till FI i enlighet med 

VpmL 10:e kapitel. CACN informerade FI den 18 juni 2010 att företagets transaktionsrapport 

saknade en del transaktioner som företaget hade utfört. I FI:s undersökning 

uppmärksammades 812 900 transaktioner i CACN:s transaktionsrapport som var bristfälliga 

och det är företagets ansvar att kontrollera så att rapporten är fullständig. Därför ansåg FI att 

CACN hade brustit i sina skyldigheter i enlighet med VpmL. CACN använde sig av en extern 

uppdragstagare för att sammanställa sin transanktionsrapport och det saknades kontrollrutiner 

på företaget för att kontrollera att rapporteringen blev korrekt. CACN hade brustit i sin interna 

kontroll och styrning, vilket regleras i VpmL 8:e kapitlet 4§ och 11§. Bristerna försvårade för 

FI i deras arbete som tillsynsmyndighet. 

CACN genomförde åtgärder för att rätta till de felaktiga och bristfälliga delarna i 

rapporteringen. De såg över och rättade till det system som genererade transaktionsrapporter 

samt utarbetade en åtgärdsplan för den interna kontrollen och styrningen med organisatoriska 

och praktiska åtgärder.  

I sitt val av ingripande tog FI hänsyn till att företaget själva upptäckte bristerna samt att 

företaget vidtog åtgärder för att förhindra framtida brister. FI konstaterade dock att det 

handlar om många felaktiga transaktioner. Ärendet ansågs inte vara allvarligt men inte heller 

ursäktligt eller ringa, varför ett föreläggande eller en anmärkning blev aktuellt. FI valde därför 

att tilldela CACN en anmärkning kombinerat med en straffavgift för att markera vikten av 

reglering kring transaktionsrapportering. Straffavgiften fick som högst uppgå till 13,8 
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miljoner kronor vilket motsvarade 10 procent av företagets omsättning men eftersom CACN 

själva hade uppmärksammat problemen samt åtgärdat överträdelserna så ansåg FI att en 

miljon kronor var tillräckligt för straffavgiften.
40

 

CACN är den ledande oberoende aktiemärklaren i Europa och har en kundbas på 1200 

investerare som arbetar via företag. Totalt har CACN 12 internationella kontor, bland annat i 

Stockholm, Tokyo, New York, London och Frankfurt.
41

 På grund av företagets storlek och 

aktivitet i många länder är det svårt att spåra att företaget ska ha påverkats negativt på något 

sätt efter att FI tilldelat företaget en anmärkning. Det går inte att spåra försämrade aktiekurser, 

resultat eller fondresultat. CACN publicerar pressmeddelanden på sin hemsida kring 

omständigheter som rör företaget, sanktionen från FI nämns inte i något pressmeddelande
42

. 

6.1.2 ABG Sundal Collier AB 

ABG Sundal Collier AB (ABG) tilldelades den 25:e maj 2010 en anmärkning i kombination 

med en straffavgift av FI. ABG hade, precis som CACN AB, brustit i sin 

transaktionsrapportering till FI. Den externa uppdragstagare som ABG hade anställt för att 

sammanställa transaktionsrapporteringen meddelade FI den 2 december 2009 om att vissa 

transaktioner saknades i rapporteringen. En vecka senare meddelade även ABG FI om samma 

problem. FI upptäckte i sin undersökning att 207 159 transaktioner saknades. ABG har alltså 

brustit i sina skyldigheter enligt VpmL 10:e kapitel och 8:e kapitel om intern styrning.  

ABG vidtog åtgärder som, införande av dagliga rutiner för att samma antal transaktioner 

meddelas i företaget interna system som rapporteras till FI, stickprovskontroller samt 

införandet av Nasdaq OMX:s nya handelssystem.  

Vid val av ingripande gjorde FI bedömningen att överträdelsen inte kunde anses vara ursäktlig 

eller ringa eftersom det handlade om många transaktioner under en relativt lång period. Men 

överträdelsen var samtidigt inte allvarlig då bolaget själv upptäckte problemet och vidtog 

åtgärder därefter. Därför valde FI att tilldela ABG en anmärkning och en straffavgift. 

Straffavgiften fick totalt uppgå till 29,8 miljoner kronor då detta motsvarade 10 procent av 

bolagets omsättning men eftersom ABG vidtagit åtgärder beslutade FI att straffavgiften skulle 

stanna på 900 000 kronor.
43

  

                                                 
40

 FI:s beslut Dnr 10-6357  
41
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ABG är ett internationellt företag verksamt i Sverige, Norge, USA, Tyskland och 

Storbritannien. De erbjuder tjänster som involverar det mesta med handel med finansiella 

instrument som bland annat aktiehandel, aktiemäkleri och handel med obligationer. ABG:s 

kunder utgörs av både investerare som arbetar via företag samt privata investerare och totalt 

har ABG en kundbas på cirka 800 kunder.
44

 Beroende på företagets storlek samt att företaget 

är aktivt i många länder går det inte att spåra negativa konsekvenser på allmänhetens 

förtroende av FI:s anmärkning eller inverkan på ABG:s verksamhet.  

6.2 Varning  

6.2.1 Case Asset Management AB 

Den 10:e november 2011 meddelade FI att de tilldelar Case Asset Management AB (Case) en 

varning och en straffavgift. Brister i förvaltningen av specialfonder hade i maj 2011 

uppmärksammats av Cases förvaringsinstitut. FI genomförde då en undersökning av bolaget 

och fann allvarliga brister i verksamheten, till exempel har transaktioner genomfört med 

närastående bolag utan att det fanns riktlinjer för hur sådana affärer skulle hanteras vid 

eventuella intressekonflikter. Det hade även förekommit att vissa delar av verksamheten 

kontrollerades av samma personer som där var verksamma och tog beslut. Case hade också 

investerat i otillåtna tillgångar såsom otillåtna penninglån och värdepapper. Det är 

företagsledningens ansvar att se över de brister som finns i bolaget. 

Överträdelserna i detta ärende ansåg FI var allvarliga och det fanns skäl till att återkalla 

bolagets tillstånd. Att överträdelserna ansågs allvarliga berodde på att de berörde centrala 

delar av företaget samt omfattade flera olika områden, dessutom hade företaget en nonchalant 

inställning till att reglerna inte efterföljdes. Däremot medgav Case brister avseende 

fondförvaltning, regelefterlevnad, funktion för riskhantering samt brister i företagsledningen. 

Förbättringsåtgärder meddelades av bolaget och styrelsens sammansättning ändrades då alla 

ledarmötena blev utbytta förutom en.  

Efter att Case åtgärdade och såg över bristerna, ansåg FI att återkalla bolagets tillstånd inte 

längre var nödvändigt, trots de allvarliga överträdelserna, utan att det räckte med att meddela 

bolaget en varning. Men eftersom överträdelserna är allvarliga så bör varningen kombinerat 

med en straffavgift på 2 500 000 kronor, vilket ses som en gradering av överträdelserna. 
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Bolagets omsättning uppgick i den senaste årsredovisningen till 33 017 000 kronor vilket 

innebär att straffavgiften motsvarar ungefär 7,6 procent av omsättningen.
45

 

Case arbetar med kapitalförvaltning inom två områden, framförallt förvaltning av 

specialfonderna Case Case, Case Fair Play (Fair Play) och Case Safe Play (Safe Play) samt 

diskretionär kapitalförvaltning vilket innebär att kund och förvaltare lägger upp en plan för 

förvaltningen som sedan förvaltaren ansvarar för att kapitalet ska generera så hög avkastning 

som möjligt.
46

 Om FI:s sanktion skulle ha påverkat allmänhetens förtroende för Case skulle 

detta påverka aktiekurserna för Cases fonder negativt då kunder väljer bort Case som 

förvaltningsalternativ. Aktiekursen för Case Case låg relativt lågt den 10:e november 2011, 

nämligen på ca 89 kronor. Däremot låg kursen lågt redan den 9:e november på 89,17 kronor. 

Den 11:e november hade aktiekursen redan stigit till 90,28 kronor. Fair Play och Safe Play 

visar inget fall i aktiekursen den 10:e november. Aktiekursen på Fair Play låg den 9:e 

november på 102,79 kronor och visade ingen nedgång efter det utan den 14:e november hade 

aktiekursen stigit till 103,49 kronor.
 
Inte heller Safe Play visade någon negativ påverkan på 

grund av sanktionen.
 47

 

6.2.2 Investerum AB  

Investerum AB (Investerum) meddelades den 18:e februari 2011 en varning och en 

straffavgift. I Investerums internrevision 2008 som lämnades till FI framgick det att det fanns 

brister i bolagets interna styrning och kontroll. Tydligare funktioner för rapportering och 

kontroll borde ha funnits samt att det konstaterades att det inte fanns några rutiner för 

rapportering av risker och incidenter. Dessutom hade ett ombud knutet till bolaget vid flera 

tillfällen undanhållit information om risker när produkter har presenterats för kunder. 

Investerum bröt därför mot flera regler i VpmL och enligt FI:s bedömning saknades 

ändamålsenliga funktioner för riskhantering, kompetens och resurser samt interna riktlinjer 

och rutiner. Företagsledningen visade också en oförmåga på att driva bolagets verksamhet 

som regelverket kräver och har inte levt upp till sitt ansvar. Bristerna hade dessutom funnits 

under en lång tid.  

Investerum åtgärdade bristerna efter FI:s undersökning genom att tillsätta en ny VD, två 

styrelseledarmöten lämnade sina poster, bolaget införde funktioner för regelefterlevnad och 
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riskhantering, inrättade en tjänst med ansvar för kundrådgivning samt uppdaterade sina 

interna instruktioner och riktlinjer.  

FI ansåg att centrala delar av bolagets verksamhet var berörda av bristerna samt att detta 

kunde ha medfört mycket negativa konsekvenser för bolagets kunder. Detta var allvarliga 

överträdelser och underlag för att återkalla Investerums tillstånd. Men eftersom bolaget vidtog 

omfattande åtgärder var det tillräckligt att meddela bolaget en varning. På grund av 

överträdelsernas allvarliga karaktär ansåg FI att varningen behövde kombineras med en 

straffavgift som en gardering av överträdelserna. Straffavgiften uppgick till 390 000 kronor 

vilket motsvarar 10 procent av bolagets nettoomsättning.
48

 

Investerums verksamhet inriktar sig framförallt på förvaltning och erbjuder sina kunder 

förvaltning i två fonder, nämligen Danske Fund of Funds Investerum Global Growth Fund 

(Global Growth Fund) och Danske Fund of Funds Investerum European Fund (European 

Fund).
49

 Om FI:s sanktion av Investerum skulle påverka allmänhetens förtroende skulle detta 

kunna bidra till att Investerums kunder valde bort de förvaltningsmöjligheter Investerum 

erbjuder och på så sätt skulle dessa fonders värde minska. Global Growth Funds värde under 

februari 2011 följde i stort sätt jämförande fonder under året vilket innebär att kunderna som 

fick sitt kapital förvaltat av Investrum inte på något synligt sätt påverkades negativt av 

varningen som FI tilldelade Investerum. 

 

Figur 1. Global Growth Funds (röd graf) index under februari 2011, jämförande fond 

(orange graf) MSCI World Free NR USD.
50

 

Inte heller European Funds värde visade på någon påverkan av varningen som utdelades. 

Även European Fund följde värdet på jämförande fonder.  
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Figur 2. Danske Invest FoF European C (röd graf) index under februari 2011, jämförande 

fond (orange graf) Cat25% Barcalys EurAgg.
51

 

6.3 Återkallat tillstånd 

6.3.1 Nordic Growth Market NGM AB 

Den 1:a oktober 2008 meddelade FI sitt beslut om att återkalla Nordic Growth Market NGM 

AB:s (NGM) tillstånd att driva en reglerad marknad samt handelsplattform enligt VpmL 12:1 

och 13:12 2 st. Beslutet gällde omedelbart och inom sex månader skulle NGM meddela FI att 

den tillståndspliktiga verksamheten är avvecklad. NGM är dotterbolag till Nordic Growth 

Market NGM Holding AB (NGM Holding) 

I sitt tillsynsarbete har FI upptäckt att Bo Lundevall, storägare i NGM Holding genom bolaget 

Investment Stångsundet AB, också kontrollerat Contact Marketing AG som också är storägare 

i NGM Holding. Företagsledningen samt andra storägare i NGM hade kännedom om 

omständigheterna men har förnekade detta inför FI. Detta försvårade FI:s tillsynsarbete 

avsevärt. Trots kännedomen om ägarförhållandena hemlighöll NGM denna information som 

NGM egentligen är skyldiga att offentliggöra för marknaden och därmed har bolaget brutit 

mot regler kring oberoende marknadsövervakning. Bo Lundevalls kontrollerade ett lån från 

Contact Marketing AG till NGM Holding vilket innebar att Bo Lundevall hade kontroll över 

så många aktier att reglerna kring budplikt blev tillämpliga. Denna information skulle också 

ha offentliggjorts men det uteblev. FI:s förtroende för NGM blev därför förbrukat och 

bolagets tillstånd att driva reglerad marknad drogs in då FI inte såg några förutsättningar för 

att fortsätta driva den tillståndspliktiga verksamheten. NGM kunde inte heller upprätthåll en 

oberoende marknadsövervakning samt att de särbehandlade sitt moderbolag på ett sätt som 

var skadligt för förtroendet för marknaden. Detta är allvarliga överträdelser som låg till grund 

för återkallandet av NGM:s tillstånd. FI tog också i beaktning konsekvenserna av 

återkallandet för anställda i NGM samt för bolag som var noterade på marknaden. 
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Återkallandet av tillståndet var en nödvändighet och FI ansåg att de hade möjligheten att 

dämpa effekten av återkallandet genom anvisningar för avvecklingen av verksamheten.
52

 

NGM överklagade beslutet till Länsdomstolen och föreslog att NGM istället skulle 

sanktioneras med en varning och straffavgift. FI medgav överklagandet och menade att NGM 

hade vidtagit åtgärder för att rätta till problemen. NGM hade, efter FI:s beslut, sålts till Börse 

Stuttgart vilket innebar nya ägarförhållanden för företaget. Efter åtgärderna fanns det 

förutsättningar för NGM att driva den tillståndspliktiga verksamheten igen ansåg FI. 

Länsrätten meddelade den 28:e november 2008 att det fanns skäl för att sanktionera NGM 

men att det var tillräckligt att tilldela NGM en varning med en straffavgift varför det 

överklagade beslutet undanröjdes och ett nytt beslut tog för varning och straffavgift på 4,5 

miljoner kronor.
53

 

När NGM:s tillstånd drogs in medförde detta konsekvenser för både NGM AB och NGM 

Holding, företagen som var noterade på marknaden samt ägarna av aktier i företagen på 

marknaden. De som ägde aktier i noterade bolag på NGM:s marknad hade nu aktier som inte 

längre var likvida, det var inte längre möjligt att handla med aktierna vilket medförde förluster 

för ägarna. Företagen som var noterade fick nu inte in nytt kapital. De kunde välja att ansöka 

om notering på en annan reglerad marknad eller på en handelsplattform. Detta kunde dock 

vara svårt eftersom kraven på andra reglerade marknader skiljde sig från NGM:s marknad 

samt att på handelsplattformar var det endast möjligt att notera aktier och inte andra 

värdepapper. Om en notering på någon annan marknad inte var aktuellt var alternativet att 

avnotera de finansiella instrumenten vilket låste ägarnas innehav utan möjlighet till 

avyttring.
54

  

Under två månaders tid blev de finansiella instrumenten på NGM:s marknad värdelösa men 

det ändrades plötsligt när NGM sedan fick tillbaka tillståndet och handel var möjligt igen. 

6.3.2 Skandinavisk Fondkommission  

FI beslutade den 23:e april 2012 att återkalla Skandinavisk Fondkommission AB:s (SFK) 

tillstånd att driva värdepappersrörelse. Senast den 15:e juni 2012 skulle den tillståndspliktiga 

verksamheten vara avvecklad och detta skulle meddelas till FI. 
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I september 2011 fick FI in ett kundklagomål angående SFK:s verksamhet vilket inledde en 

undersökning av företaget.  Undersökningen visade att SFK brustit i grundläggande regler 

kring investerarskydd och inte hanterat intressekonflikter tillräckligt väl. Kapitalbasen i 

företaget understeg också lagstadgade krav på kapitalbas. Brister i intern styrning och kontroll 

bidrog till att företaget saknade funktioner för riskhantering, regelefterlevnad och 

internrevision vilket är bolaget styrelses ansvar. Dessa överträdelser ansågs allvarliga och har 

riskerat att påverka allmänhetens förtroende.  

SFK hade insett sina brister och att bolagets organisation var otillräcklig för att säkerställa 

regelefterlevnad och kapitalkrav. Företaget Leox Holding AB (Leox) lämnade ett bud på 

samtliga aktier i SFK vilket styrelsen uppmanade ägarna att ta. Alla ägare förutom en antog 

budet vilket gav Leox 80,37 procent av SFK med villkor att FI godkände förvärvet och att 

SFK fick behålla sitt tillstånd.  

FI ansåg att bristerna var omfattande och rör centrala delar av regelverket. Trots SFK:s nya 

ägarförhållanden fanns det fortfarande frågor kring ny ledning av SFK eller vilka 

förbättringsåtgärder bolaget skulle vidta. Därför bestämde FI att de åtgärder SFK vidtog inte 

var tillräckliga för att endast meddela bolaget en varning, utan att återkallande av tillståndet 

var nödvändigt. Leox drog sig därför ur förvärvet av SFK:s tillståndspliktiga verksamhet 

skulle avvecklas snarast, men senast den 1:a juni 2012.
 55

 

Skandinavisk Fondkommission arbetade mellan 2007-2012 inom kapitalförvaltning och 

aktiemäkleri, men denna verksamhet är nu avvecklad. Totalt hade SFK 120 kunder
56

  och 

förvaltade bland annat fonden Norsemen Fund. 30 procent av kapitalet i Norsemen Fund gick 

till courtageavgifter, avgifter för förvaltningen av kundernas investeringar, vilket är pengar 

som helt har gått förlorade då SFK likviderades. SFK var ett relativt litet företag med få 

kunder. När kunderna betalade höga courtageavgifter är förhoppningen att detta ska ersättas 

med en god förvaltning av kapitalet i fonderna. När SFK:s tillstånd återkallades förvaltades 

kundernas kapital inte längre av SFK och courtageavgifterna var på så vis förlorade.
57
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7. Analys  

Beroende på vilken sanktion som utdelas av FI påverkar detta allmänhetens förtroende i olika 

utsträckning. Detta är naturligt eftersom FI använder olika sanktioner beroende på 

överträdelsernas allvarlighetsgrad. När FI återkallar ett tillstånd får det fler konsekvenser än 

när en anmärkning utdelas eftersom återkallandet innebär att avveckla en del av ett företags 

verksamhet och i vissa fall hela verksamheten.  

I de fall FI utdelade anmärkningar kombinerat med straffavgifter var det svårt att påvisa 

någon negativ effekt hos allmänhetens förtroende för företagen, marknaden eller för FI självt. 

Både CACN och ABG är stora internationella företag som endast har en liten del av sin 

verksamhet i Sverige. Det är därför rimligt att FI:s sanktion inte påverkar allmänhetens 

förtroende för dessa företag. Överträdelserna som de båda bolagen hade begått var trots allt 

omfattande men inte allvarliga och det var enkelt för företagen att åtgärda problemen. Trots 

att 812 900 respektive 207 159 bristfälliga transaktioner låter mycket så utgör detta antagligen 

en mycket liten del av CACN och ABG:s alla transaktioner. Även straffavgifterna var mycket 

låga i förhållande till den procentuella straffavgiften FI kan ta ut. Båda straffavgifterna 

understiger en procent av företagens omsättning även fast FI kan ta ut en avgift på 10 procent. 

Straffavgifterna kan därför inte ha påverkat företagen på ett påtagligt sätt. Även i förhållande 

till annan lagstiftning kan straffavgift enligt VpmL 25:e kapitel anses låg eftersom lagen har 

en begränsning på 50 miljoner kronor oavsett hur hög omsättning ett företag har. Enligt, till 

exempel, Konkurrenslagen (2008:579) 3:e kapitlet 5§ kan ett företag sanktioneras med 

konkurrensskadeavgift på högst 10 procent av ett företags omsättning, alltså samma 

begränsning som i VpmL, men däremot saknar Konkurrenslagen ett begränsande belopp som 

finns i VpmL. Företag som har mycket hög omsättning påverkas därför inte avsevärt när de 

sanktioneras med straffavgift enligt VpmL. Frågan är varför begränsningen på 50 miljoner 

kronor finns i VpmL men inte i annan lagstiftning som Konkurrenslagen.  

Inte heller varningarna visade någon påverkan på allmänhetens förtroende som kunde 

urskiljas i företagens aktiekurser eller i de fonder som de förvaltade. Eftersom allmänhetens 

förtroende är kopplat till förväntningar på marknader skulle ett eventuellt försämrat förtroende 

kunna påverka aktiekurser och index negativt, men i fallen för Case och Investerum kunde 

ingen negativ trend urskiljas. Case och Investerum är båda mindre företag än CACN och 

ABG och trots att de överträdelser som Case och Investerum begick ansågs vara allvarliga av 

FI så påverkade detta inte förtroendet för företagen. Straffavgifterna för Case och Investerum 
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var dessutom höga i jämförelse med straffavgifterna som tilldelats CACN och ABG, men inte 

heller det påverkade företroende anmärkningsvärt. 

Att varken anmärkningar eller varningar visar någon större påverkan på allmänhetens 

förtroende tyder på att dessa sanktioner fyller sin funktion med FI:s tillsynsarbete för att 

upprätthålla stabilitet och effektivitet för finansiella företag. Det är däremot anmärkningsvärt 

att dessa sanktioner utdelas först när ett företag har vidtagit åtgärder för att lösa de problem 

som funnits i företagen. CACN, ABG, Case och Investerum hade alla redan åtgärdat de 

överträdelser som de hade begått eller lagt upp årgärdsplaner för att lösa problemen när 

sanktionerna meddelades. Detta innebär att sanktionerna tilldelas företagen först efter en tid 

då ledningen i företagen har haft möjlighet att lösa problemen. Möjligen är detta en väl 

uttänkt strategi i FI:s tillsyn, att avvakta med sanktioner som kan påverkar allmänhetens 

förtroende.  

CACN och ABG uppmärksammade själva de problem som fanns i verksamheten vilket i sin 

tur ledde till att FI undersökte företagen. I Case fall var det deras förvaringsinstitut som 

uppmärksammade problemen och i Investerums fall uppmärksammade FI problemen i 

företagets internredovisning, också dessa händelser ledde till att FI började utreda företagen. 

Företagen är då själva redan medvetna om vilka problem som finns i organisationen och det är 

lätt för företagen att åtgärda problemen under tiden som FI genomför sin utredning.  

Användningen av förelägganden var under denna fem års period obefintlig. Detta går att 

koppla till att sanktionerna i stor utsträckning delas ut först efter att åtgärderna från företagets 

sida redan har vidtagits. Det är då inte nödvändigt från FI:s sida att lägga upp en plan för 

åtgärder som företagen måste vidta.  

Allmänhetens förtroende påverkades dock negativt när FI beslutade om att återkalla företags 

tillstånd. Detta medförde stora problem för både NGM och SFK och för deras kunder. När FI 

beslutar om att återkalla ett tillstånd måste detta därför vara en sista utväg för företaget, FI 

borde då anse att den tillståndspliktiga verksamheten inte kan fortsätta eftersom den riskerar 

att påverka stabiliteten på marknaden. Skadan som har skett via en sådan allvarlig 

överträdelse borde vara så stor att marknaden inte kan återhämta sig efter överträdelsen, att FI 

återkallar företagets tillstånd ska därför fungera som en stabiliserande åtgärd.  

Val av sanktion är ett problematiskt moment i FI:s tillsynsroll. Ett av de främsta syftena med 

regleringen av finansiella företag är att skydda investerare och att allmänhetens förtroende 
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upprätthålls vilket framgår i VpmL och i förarbeten till lagen. I förarbetet till VpmL framgår 

det att det är upp till FI att avgöra vilken sanktion som är mest ändamålsenlig. 

Överträdelserna kan bedömas som allvarlig eller ringa/ursäktlig, och FI får själva utrymmet 

att avgöra hur detta ska bedömmas. Det finns få riktlinjer som beskriver hur bedömningen ska 

gå till. När FI återkallade NGM:s tillstånd medförde detta negativa konsekvenser för 

allmänhetens förtroende. Överträdelsen som NGM hade begått var allvarlig och i detta fall 

gjorde FI bedömningen att återkallande av tillståndet var den rätta sanktionen att tillgå vilket 

tyder på att FI ansåg att NGM:s börsverksamhet inte kunde fortsätta drivas. Om det hade 

funnits striktare riktlinjer för skillnaden på en allvarlig överträdelse och en mycket allvarlig 

överträdelse är det möjligt att bedömningen kunde ha varit en annan och en varning kunde ha 

tilldelats NGM. Varningen hade med stor sannolikhet inte påverkat marknaden lika negativt 

under de två månader då tillståndet återkallades, utan då hade NGM kunnat vidta åtgärder 

som rättade till problemen. Inte bara förtroendet för NGM skadades av FI:s beslut, även FI:s 

förtroende skadades. Här visade FI brister i valet av sanktion, vilket förstärks av att de själva 

bestrider sitt beslut att återkalla NGM:s tillstånd efter att NGM överklagade beslutet. FI tog i 

detta läge inte hänsyn till att upprätthålla allmänhetens förtroende i sitt beslut eftersom 

beslutet medförde att många investerare påverkades negativt. 

Ett annat alternativ vore att förelägganden också kunde användas för allvarliga överträdelser. I 

SFK:s fall förlorade kunder som hade betalt dyra courtageavgifter dessa pengar utan 

möjlighet att kunna återfå dem via förvaltningen från SFK.  Om FI istället för att återkalla 

SFK:s tillstånd först hade delgivit SFK förläggande för att företaget själva, under en tid, 

skulle få möjligheten att åtgärda överträdelserna är det möjligt att SFK skulle kunna fortsätta 

med sin verksamhet och fortsätta förvalta sina kunders investeringar. 

För NGM vore ett föreläggande den mest genomtänkta sanktionen. När FI endast hade att 

välja på att delge NGM en varning eller att återkalla företagets tillstånd gjordes bedömningen 

att återkallade var nödvändigt. Hade FI haft föreläggande att tillgå i detta läge skulle en 

åtgärdsplan läggas upp vilket skulle minska den skada återkalladet medförde. NGM vidtog 

åtgärder på eget initiativ och återfick sedan sitt tillstånd. Ett föreläggande skulle hindra det 

negativa momentet att först återkalla tillståndet och sedan återge tillståndet.  

Det är viktigt att notera att företag sannolikt påverkas olika när de sanktioneras beroende på 

flera omständigheter; företagets storlek, om företaget är svenskt eller internationellt och 

konjunkturläge till exempel. Den mest relevanta omständigheten är vilken typ av överträdelse 
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som företaget har begått. Då företag visar mycket stora brister i sin organisation är 

sannolikheten för ett försämrat förtroende stor och sanktioneringen förstärker möjligtvis den 

effekten eftersom FI:s sanktioner offentliggör problematiken hos företag.  
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8. Slutsats 

Allmänhetens förtroende för finansiella företag upprätthålls av FI genom FI:s tillsynsarbete. 

När FI utövar tillsyn genom att utfärda sanktioner så fungerar detta vid majoriten av fallen bra 

utan att det påverkar allmänhetens förtroende. Sanktionernas teoretiska funktion stämmer väl 

överens med hur sanktionerna fungerar i praktiken vad gäller anmärkningar, varningar och 

straffavgifter. Huruvida förelägganden uppfyller sin teoretiska funktion i praktisken går av 

denna studie inte att utvisa eftersom FI inte utfärdade några förelägganden under det tidsspann 

som studien överser. Först när FI ställs inför valet att återkalla ett företags tillstånd har denna 

studie påvisat att allmänhetens förtroende kan påverkas negativt av sanktioneringen. Först och 

främst behöver därför FI tydligare riktlinjer för när vilken sanktion ska användas och i vilken 

situation. För det andra bör FI kunna tillgå sanktionen föreläggande även för överträdelser 

som anses vara allvarliga då detta kan minska riskerna för att allmänhetens förtroende för 

företag, marknad och FI självt påverkas. FI bör alltid handla på det sätt som minst kan 

påverka allmänhetens förtroende i sitt arbete för att upprätthålla stabilitet och effektivitet på 

marknader för finansiella företag.   
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