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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I likhet med det mesta som strävar mot att vara lagom och balanserat framgår det 

av begreppet som sådant att överreglering inte är något eftersträvansvärt. Det här 

gäller givetvis oavsett vilken rättstradition en lagstiftare tillhör. Efter en 

genomförd juristutbildning har det stått klart att ett juridiskt system av flera 

anledningar bör byggas så enkelt som möjligt utan att på samma gång riskera att 

skapa ett otydligt ramverk som inte fångar upp de ändamål som lagstiftningen 

syftar till att uppfylla. I varje lagstiftningsärende finns det som regel olika 

aktörer, vars olika skyddsintressen ska vägas mot varandra för att slutligen 

resultera i en så dynamisk och samtidigt logisk lösning som möjligt med hänsyn 

till en rad olika faktorer.  

 

Den finansiella sektorn har ur ett samhällsperspektiv flera tänkbara intressen som 

behöver tillvaratas. Att det i utgångspunkten rör sig om ett verksamhetsområde 

som bör betraktas som fullt centralt för att samhället som det är uppbyggt idag 

över huvud taget ska kunna existera är knappast ett kontroversiellt påstående. 

Branschen möjliggör bland annat betalningsförmedling, ut- och inlåning samt 

skapar trygghet för investerare, privatpersoner och institutionella aktörer i 

samhällets alla skikt. 

 

I svensk kapitalmarknadsrätt har nyligen införts regler om sanktionsavgifter mot 

styrelse och verkställande direktör i sådana bolag som bedriver verksamhet som 

faller in under lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (hädanefter LVM) 

samt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (hädanefter LBF).
1
 

Bestämmelserna innebär med andra ord att fysiska personer nu kan bli personligt 

ansvariga för brister i ett instituts verksamhet. Sedan 2009 finns också ett gediget 

penningtvättsregelverk som samma aktörer är skyldiga att följa i sin verksamhet.
2
 

                                              

1
 Se 25 kap 1 a § LVM och 15 kap 1 a § LBF.  

2
 Se lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
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Regleringar medför såväl fördelar och nackdelar och en sannolik konsekvens av 

en generellt ökande regleringsvilja på finansmarknaden kan vara att den innebär 

ett ökat krav på egenkontroll och investerade resurser av aktörerna på 

marknaden. Det krav som lagstiftningen ställer upp på aktörerna att utföra 

egenkontroll kan av otillräcklig vägledning från tillsynsmyndigheten och rena 

resursskäl tänkas ställa till bekymmer för bolagen som omfattas vilket i sin tur 

kan få till följd att så väl effektiviteten som kvalitén av en sådan egenkontroll 

hämmas. En tänkbar konsekvens av en sådan ordning kan vara att aktörerna 

riskerar göra fel, tvingas rikta allt för mycket fokus på de regelverk som behöver 

följas vilket i förlängningen kan leda till att kvalitén på aktörernas produkter eller 

tjänster som utgör själva verksamhetsområdet blir påverkad. Andra följder av den 

intensivare regleringen på det här området kan vara att det uppstår brist på 

individer som frivilligt åtar sig uppdrag som styrelseledamot, innehar interna 

kontrollfunktioner eller till och med startar och bedriver den här typen av 

verksamhet.  

 

I den andra vågskålen kan det argumenteras för att lagstiftningen och gällande 

ordning är den eftersträvansvärda mot bakgrund av finansmarknadens enorma 

betydelse för samhällsekonomin och därmed samhället i stort. Dessutom kanske 

det rent av kan begäras av en person som ska leda den typen av bolag att 

lagstiftaren ställer upp betydligt strängare krav än vad som gäller vid 

styrelsearbete i övrigt. Inte sällan kan ledamöter i bolagsledningar i den 

finansiella sektorn tänkas ha ett högt arvode och därför är det kanske inte mer än 

rätt att sådana personer ska anses skyldiga att ta ett större ansvar för eventuella 

brister i den interna verksamheten. Att instituten ska lägga omfattande resurser 

på egenkontroll kanske inte heller bör ifrågasättas mot bakgrund av ändamålet 

med lagstiftningen. I den här framställningen kommer två färska beslut från 

Finansinspektionen mot Nordea och Handelsbanken illustrera problematiken och 

visa på stora brister som kan förekomma i den interna styrningen och kontrollen 

hos bolag verksamma i den finansiella sektorn. 
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1.2 Syfte 

En genomgående tråd i den här uppsatsen är de åtstramningar som på senare år 

har genomförts i den finansiella sektorn. Syftet är att ge en bild av det aktuella 

rättsområdet med huvudfokus på ansvarsregler för ett bolags ledning samt det 

gällande penningtvättsregelverket. Lagstiftningens ändamål ska presenteras och 

olika delar av den ska lyftas fram och utvärderas för att på så vis belysa 

problematiska aspekter. Uppsatsen utgör en kritisk granskning av de nya 

sanktionsreglerna mot styrelse och verkställande direktör i ljuset av gällande 

penningtvättsregelverk. Vid den här granskningen intas även i huvudsak ett 

aktörsperspektiv. Avsikten är att ge en bild av lagstiftningen och regelverken 

generellt som riktar sig till finansbranschen och därigenom belysa vissa 

problemställningar. Det betyder inte att uppsatsen ska betraktas som en allmän 

kritik mot de finansiella regelverken. Merparten av regelverken bör kunna 

betraktas som direkt nödvändiga för att sektorn ska fungera på ett godtagbart sätt. 

Däremot är det ur rent konstruktiv synpunkt i samma grad nödvändigt att kunna 

peka på brister och problemställningar som uppstått eller kan tänkas uppstå till 

följd av delar av regelverken. 

 

Utöver bolagsledningens ansvar som utgör ena delen av huvudtemat syftar 

uppsatsens andra del alltså till att presentera kravet på branschen att leva upp till 

penningtvättsregelverket. Genom att fokusera på främst dessa två aspekter av 

lagstiftningen avses att ge en bild av den verklighet som aktörerna kan tänkas stå 

inför. De nya reglerna om personligt ansvar för fysiska personer ska analyseras 

och utvärderas tillsammans med nya delar av penningtvättsregelverket, nya krav 

på kontinuerlig utbildning av bolagsledningen samt till viss del 

bolagsledningsansvar som gäller generellt inom aktiebolag och koncernbolag. 

 

Utgångspunkten i det här arbetet är att diskutera det angivna syftet utifrån ett i 

grunden rättspolitiskt perspektiv och därmed identifiera fördelar med en hårdare 

reglering och ställa dessa mot de eventuella nackdelar som kan sägas uppstå till 

följd av fler och skärpta regler.  De olika aspekterna på lagstiftningen analyseras 
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även mot de ändamål som ligger bakom och leder fram till vissa synpunkter som 

kan ha betydelse för framtida lagstiftande på området. 

1.3 Metod 

Ämnet ska angripas med hjälp av rättsdogmatisk metod, något som förvisso inte 

nödvändigtvis behöver betraktas som ett särskilt tydligt klargörande av 

metodstillämpning.
3
 I den här framställningen innebär dock metoden åtminstone 

en fördjupning i traditionella rättskällor, framför allt i förarbeten och till viss del 

även doktrin. Uppsatsen genomförs på ett rättspolitiskt, kanske till och med 

rättsekonomiskt skulle någon hävda, plan. Det innebär att ändamålen bakom 

speciallagstiftning som riktar sig mot banker och värdepappersbolag, EU-direktiv 

som påtvingar Finansinspektionen fler föreskrifter och den ständigt ökande 

egenkontrollen analyseras och utvärderas ur ett större samhällsperspektiv. 

Därmed utförs heller inga omfattande detaljutredningar av enstaka bestämmelser. 

Den här uppsatsen behandlar trots detta bara en liten del av det omfattande 

regelverk som är tillämpligt på den svenska finansbranschen. Regelverken är 

aktiebolagsrättsliga i utgångspunkten, men utgörs i närmare detalj av 

speciallagstiftning som riktar sig till diverse olika typer av bolag verksamma i 

branschen, EU-lagstiftning samt myndighetsföreskrifter och självreglerande 

instrument. 

 

Frågor gällande den frekventa regleringstakten på finansmarknaden är mycket 

sparsamt behandlad i doktrin och merparten av uppsatsen bygger därför på de 

offentliga utredningar som gjorts i samband med lagstiftningsprocesserna. 

Rättstillämpningen har även i stora delar överlåtits åt tillsynsmyndigheter, 

relevanta sådana inom ramen för denna framställning och för svenskt 

vidkommande främst Finansinspektionen men till viss del även 

Datainspektionen. Detta leder till att rättskälletillämpningen avviker något från 

den traditionella som i en annan utsträckning kan hämta vägledning i 

domstolspraxis. Tillsynsmyndigheternas föreskrifter har stor betydelse för 

                                              

3
 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s 21 ff.  
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aktörerna och kommer därför naturligt även få en framträdande roll i uppsatsens 

källmaterial. En betydande del av analysen utgår ifrån två aktuella beslut om 

straffavgifter mot Nordea respektive Handelsbanken. Även om dessa två 

myndighetsbeslut inte kan tillmätas särskilt stor vikt ur ett prejudicerande 

perspektiv är de likväl illustrativa och därför intressanta att studera ur 

exemplifierande synpunkt för att stärka vissa teser som uppsatsen driver.  

1.4 Avgränsning 

Mot bakgrund av ämnets potentiellt sett omfattande karaktär och den här 

uppsatsens förhållandevis begränsade utrymme behandlas således i huvudsak 

ansvarsregler som riktar sig mot styrelse och verkställande direktör samt delar av 

penningtvättslagstiftningen. Uppsatsens kärnpunkt består i eventuella 

efterverkningar som kan uppstå genom samverkan mellan dessa regler i 

kombination med deras ständiga förändring. Inom ramen för regelverken är det 

även nödvändigt att behandla nya krav på kontinuerlig utbildning av 

styrelseledamöter samt frågor om personuppgiftsbehandling för att underbygga 

vissa argument. 

 

Det EU-rättsliga perspektivet tillkommer bitvis eftersom det till stor del ligger till 

grund för många av de förändringar som genomförts och som kan komma att 

genomföras. Uppsatsen kan i huvudsak kategoriseras som 

kapitalmarknadsrättslig. Oavsett avgränsningen är dock ämnet av sådant slag att 

det spänner över flera fält vilket gör det oundvikligt att behandla frågor om 

personlig integritet samt delar som är rent aktiebolagsrättsliga och 

skadeståndsrättsliga. Det rent aktiebolagsrättsliga styrelseansvaret är relevant för 

att ge en bild av möjligheterna till ansvarsutkrävande som funnits sedan länge 

och även visa på den förändring som skett inom den finansiella sektorn. 

 

De nämnda aspekterna på rättsområdet diskuteras och utvärderas för att resultera 

i en så välavvägd slutsats som möjligt kring rådande rättsläge som huvudsakligen 

belyser de svåra överväganden som måste till vid lagstiftningsåtgärder på 
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området. I förlängningen innebär det även en granskning av de kontrollfunktioner 

som lagstiftningen ställer upp krav på, så väl interna som externa.  

1.5 Disposition 

Den första delen av uppsatsen behandlar gällande ansvarsregler för 

bolagsledningen i ett aktiebolag generellt. Avstamp tas i andra kapitlet om 

reglerna kring ansvarsutkrävande och då särskilt de skadeståndsrättsliga 

delarna. Därefter fördjupas i tredje kapitlet utredningen mer i de specifika lagar 

som reglerar bank- och värdepappersrörelse samt tillhörande 

myndighetsföreskrifter.  

 

Uppsatsens andra del behandlar i fjärde kapitlet penningtvättsfrågor och därmed 

uppställda krav på de olika aktörerna att utföra egenkontroll. Därefter blir 

bolagsledningens ansvarsramar behandlade i ljuset av penningtvättsregelverket i 

femte kapitlet och då främst i form av Finansinspektionens två beslut varning och 

anmärkning mot Nordea respektive Handelsbanken. Här tillkommer även vissa 

ytterligare aspekter på bolagsledningens ansvarsramar samt ett kortare EU-

rättsligt perspektiv på frågorna. 

 

Avslutningsvis sammanfattas slutsatserna i sjätte kapitlet som ett försök att binda 

ihop trådarna från den föregående rättsutredningen för att lyfta fram de fördelar 

och nackdelar med nuvarande ordning på ett så nyanserat sätt som möjligt men ur 

ett aktörsperspektiv. Även om uppsatsen i stort är rättspolitisk så blir den här 

delen ännu tydligare så och bygger på resonemang och problemställningar som 

lyfts fram i den föregående rättsutredningen.  
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2. Aktiebolagsrättens traditionella ansvarsramar 

2.1 Introduktion till ledningsansvar i aktiebolag 

Av aktiebolagen (2005:551) (hädanefter ABL) framgår att varje aktiebolag ska 

ha en styrelse.
4
 De övergripande huvuduppgifter som ankommer på styrelsen att 

svara för är bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
5
 

Dessa skyldigheter preciseras i någorlunda vida begrepp enligt följande.
6
 

Styrelsen har till uppgift att fortlöpande bedöma bolagets eller, om tillämpligt, 

koncernens ekonomiska situation samt ansvara för att bolagets ekonomiska 

förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Om sedan uppgifter har 

delegerats till en eller flera styrelseledamöter eller annan, är det styrelsens 

skyldighet att handla med omsorg och fortlöpande kontrollera huruvida en sådan 

delegation kan upprätthållas. För att fortlöpande kunna bedöma bolagets 

ekonomiska situation, ska styrelsen också meddela skriftliga instruktioner för när 

och hur sådana uppgifter ska rapporteras till styrelsen.
7
 Styrelsen kan även 

uppdra åt en verkställande direktör att sköta den löpande förvaltningen i ett bolag 

i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som styrelsen anger.
8
  

 

Styrelseledamots och verkställande direktörs skadeståndsansvar innebär att om 

den personen när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av 

oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan.
9
 Samma skadeståndsansvar gäller 

när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av ABL, 

tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Det ska nämnas att det 

också finns straffsanktioner i 30 kap ABL för vissa grövre överträdelser av 

reglerna i ABL som kan leda till fängelsestraff. Sedan kan givetvis en rad brott 

                                              

4
 8 kap 1 § ABL. 

5
 8 kap 4 § ABL. 

6
 8 kap 4 § ABL. 

7
 8 kap 5 § ABL. 

8
 8 kap 27 och 29 §§ ABL. 

9
 29 kap 1 § första stycket ABL. 
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enligt brottsbalken aktualiseras i samband med aktiebolagsstyrning som till 

exempel förskingring och trolöshet mot huvudman.
10

  

2.2 Rekvisiten för ansvarsutkrävande 

Det bakomliggande syftet med ansvarsreglerna är helt naturligt att de ska sörja 

för att ledningen i ett bolag följer de krav som ABL ställer upp på att driva 

verksamhet i form av aktiebolag.
11

 Reglerna har alltså idealt sett en avskräckande 

effekt eftersom bolagsledningen riskerar att bli skadeståndsskyldig om den skulle 

missköta sig. Vad som är intressant för den fortsatta diskussionen är vilka 

situationer som kan föranleda skadeståndsansvar, det vill säga vilka fall 

ledningen kan klandras till den grad att ansvarsbestämmelserna faktiskt blir 

tillämpliga. Fyra grundläggande rekvisit måste vara uppfyllda innan 

skadeståndsansvar kan utkrävas genom ABL.
12

 Skada ska till att börja med ha 

uppstått och den ska ha vållats inom ramen för skadevållarens uppdrag för 

bolaget. Vidare ska skadevållaren ha handlat culpöst, det vill säga med uppsåt 

eller oaktsamhet, och slutligen måste även adekvat kausalitet mellan handlingen 

och skadan föreligga.
13

 

 

En nödvändig förutsättning för tillämpning av skadeståndsreglerna i 29 kap ABL 

är att den skadevållande handlingen utförs inom ramen för bolagets verksamhet. 

De beslut eller åtgärder som sedan kan ligga till grund för ansvarsutkrävandet 

brukar delas in i två grupper. Dels sådana som anges uttryckligen i 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen, dels sådana som kommer till på grund av 

bolagets faktiska företagsverksamhet.
14

 Enligt Svernlöv följer det av 

bolagsledningens ställning som bolagets sysslomän att ansvaret sträcker sig 

längre än till bara de bestämmelser som slagits fast i lag eller föreskrift. Styrelsen 

och verkställande direktören är också ansvarig för att med tillbörlig omsorg 

uppfylla plikter som anses åligga dem i egenskap av den organställning de har i 

                                              

10
 10 kap 1 och 5 §§ brottsbalken. 

11
 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s 37. 

12
 29 kap 1 § ABL. 

13
 Jfr Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, s 51.  

14
 A a s 54.  
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bolaget.
15

 Det är tänkbart att speciallagstiftning och föreskrifter som är 

tillämpliga på aktiebolag som driver verksamhet under tillsyn i den finansiella 

sektorn utgör exempel på sådana plikter som kan tänkas påverka 

culpabedömningen om de missköts. Allmänna råd och rekommendationer från 

exempelvis myndigheter eller organisationer kan ha betydelse för själva 

culpabedömningen, ännu mer så om sådana allmänna råd ger uttryck för en 

etablerad och önskad sedvänja.
16

 Det här är också argument som öppnar för att 

bolagsledningar för företag som verkar under tillsyn i finansbranschen skulle 

kunna hållas ansvariga för avvikelser från exempelvis interna policyer eller andra 

branschinstrument. 

 

Inom amerikansk rätt gäller en så kallad business judgement rule. Det innebär att 

en amerikansk domstol presumerar att ett subjekt som ingår i bolagsledningen 

vid fattandet av ett affärsbeslut gjorde det på en välinformerad grund och med 

bolagets bästa för ögonen.
17

 En sådan uttalad motsvarighet saknas i svensk rätt 

men samma princip kan anses existera genom att svenska domstolar inte 

överprövar ett beslut på dess eventuella rationalitet. Det resulterar därför i att så 

länge ett beslut ligger inom bolagets ordinarie verksamhet och har beretts i 

tillräcklig grad så saknar det betydelse om beslutet varit riskfyllt eller 

spekulativt.
18

 

 

Hur adekvansprövningen vid ren förmögenhetsskada ska gå till är fortfarande 

oklart men enligt Dotevall så föreligger det ett adekvat orsakssamband om det 

uppstår skada för bolaget efter att en ledamot av bolagsledningen försummat sina 

plikter enligt bland annat aktiebolagslagen eller överträtt andra normer. Det här 

skulle innebära att kravet inte är särskilt högt ställt och att det är tillräckligt med 

att skadevållaren bidragit till att skadan uppstått.
19

 Allt som oftast kokar det dock 

                                              

15
 A a s 55 med hänvisningar till prop. 1997/98:99 s 186; SOU 1995:44 s 242. 

16
 A a s 66 med hänvisning till NJA 1995 s 693. 

17
 A a s 58 f med hänvisning till Fletcher Cyc. Corp. §§1029, 1036 ff. (Delaware). 

18
 A a s 58 f med hänvisningar. 

19
 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, s 66 f. 
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ner till frågan huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet av bolagsstämman. 

Att ansvarsfrihet överhuvudtaget existerar beror på att det annars skulle finnas 

risk för förlamning i en verksamhet där ansvarsfrågor inte avgörs snabbt och 

effektivt.
20

 Det normala är att styrelse och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet, vilket innebär att bolaget därmed inte kan föra någon 

skadeståndstalan gentemot en styrelseledamot eller verkställande direktör för den 

period årsredovisningen och revisionsberättelsen avser.
21

 Det framgår e contrario 

av ABL att en skadeståndstalan inte får väckas om styrelse och verkställande 

direktör har beviljats ansvarsfrihet.
22

  

2.3 Bolagsledningens faktiska uppgifter 

Styrelsens uppgifter finns uttryckta i allmänna ordalag i ABL.
23

 Framför allt 

ansvarar styrelsen för bolagets organisation samt förvaltningen av bolagets 

angelägenheter.
24

 Det här innebär närmare att styrelsen ska se till att bolagets 

organisation är ändamålsenlig genom att exempelvis ta fram riktlinjer och interna 

rutiner och funktioner för att på så sätt kvalitetssäkra bolagets verksamhet. 

Styrelsen kan således påstås ha ett övergripande ansvar för att planera 

verksamheten genom att ange riktlinjer och utvärdera det pågående arbetet i 

bolaget. Det är styrelsens ansvar att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 

situation vilket därmed innebär den interna kontrollen.
25

 Om det finns en 

verkställande direktör är det dennes uppgift att sköta rapporteringen men 

styrelsen ansvarar fortfarande för att ange i närmare detalj vad som ska 

rapporteras, när det ska ske och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas.
26

 

2.4 Sammanfattande slutsatser kring ansvarsregler i ett aktiebolag 

Det tycks finnas ett tämligen fritt handlingsutrymme för bolagsledningar 

generellt. En sådan ordning är inte heller helt orimlig med hänsyn till att det fort 

                                              

20
 Keisu och Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s 152. 

21
 A a s 152. 

22
 29 kap 7 § med hänvisning till 1-3 §§ ABL. 

23
 8 kap 4-5 §§ ABL. 

24
 8 kap 4 § ABL. 

25
 8 kap 4 § andra stycket ABL. 

26
 Prop. 1997/98:99 s 212. 
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skulle bli ohållbart att driva näringsverksamhet i aktiebolagsform om de 

ansvariga riskerade att bli skadeståndsskyldiga för varje beslut som fattades. Få 

skulle vilja leda eller ställa upp på att leda bolag och de som gjorde det skulle 

med största sannolikhet känna sig handlingsförlamade. 

 

Det står även klart att det finns möjligheter att utkräva ansvar av styrelse och 

verkställande direktör i aktiebolag. Skyddsreglerna riktar sig främst till bolaget, 

aktieägarna och staten. I den föregående redogörelsen är det också visat att vad 

som kan betraktas som riktlinjer inte nödvändigtvis tycks begränsas till enbart 

uttrycklig lagstiftning, utan i viss mån även allmänna råd, handlingsnormer och 

dylikt kan tänkas falla in under begreppet. Eftersom den här framställningen 

riktar in sig på ledningsansvar i värdepappersbolag ska nu följande avsnitt ta upp 

de ytterligare ansvarsregler som blir tillämpliga på bolag under tillsyn i den 

finansiella sektorn.   
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3. Ytterligare ledningsansvar i den finansiella sektorn 

3.1 Övergripande skäl till en striktare reglering 

De flesta kan relatera till den enorma betydelse finansbranschen har för hela 

samhällsekonomin, om det så gäller köp av en kaffe på väg till jobbet, 

möjligheten att förvärva en bostadsrätt eller sätta lite guldkant på den framtida 

pensionärstillvaron. De nämnda vardagsinslagen är alla beroende av någon form 

av inblandning av den finansiella sektorn. Att det av bland andra det skälet kan 

anses föreligga ett behov för strängare reglering än inom andra områden för 

näringsverksamhet kan knappast ifrågasättas.   

 

I förarbetena till LVM har formulerats tre huvuduppgifter som den finansiella 

sektorn kan sägas ha i ekonomin: kapitalförmedling, riskhantering och 

betalningsförmedling.
27

 Den sedan 2007 gällande LVM ersatte i samband med att 

den trädde i kraft lag (1991:981) om värdepappersrörelse och lag (1992:543) om 

börs- och clearingverksamhet.
28

 I motiven till LVM beskrevs behovet av att 

reglera uppstå som en konsekvens av att den aktuella marknadsmekanismen 

börjat fungera mindre väl.
29

 Som exempel nämndes externa effekter, ofullständig 

konkurrens och informationsproblem som även kan hänga samma med olika 

former av intressekonflikter. Negativa externa effekter som kan uppstå till följd 

av sådan problematik liknades vid det illustrativa exemplet om en fabrik som, 

samtidigt som den producerar varor, även släpper ut föroreningar som resulterar i 

att lagstiftaren måste träda in med reglering för att motverka miljöförstörande 

produktion. Informationsproblem i kombination med intressekonflikter kan också 

ge näringsverksamheten ett direkt övertag över exempelvis konsumenten. Sådana 

här faktorer riskerar att rubba allmänhetens förtroende för aktörerna och den 

finansiella sektorn.  

 

                                              

27
 Jfr prop. 2006/07:115 s 264. 

28
 A prop. s 1. 

29
 A prop. s 266. 
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Utredningen pekade på tre ur samhällsekonomisk synpunkt skyddsvärda 

områden som motiverade ytterligare reglering, nämligen behovet av 

systemskydd, konsumentskydd och effektivitet.
30

 Det första området innefattar 

risker med smittoeffekter, det vill säga att ett instituts kollaps inte bara påverkar 

det enskilda institutet utan kan få långtgående negativa konsekvenser och därmed 

innebära stora kostnader för övriga aktörer på marknaden och samhället i stort. 

Konsumentskyddsaspekten bottnar dels i ett stadigt ökande privatsparande som 

innebär marknadsrisker för den enskilde konsumenten, dels i risken för 

intressekonflikter som kan uppstå exempelvis när marknadsaktörer både 

producerar och förmedlar sina egna produkter. Slutligen beskrivs en viktig aspekt 

av effektivitetsbehovet vara att regleringen inte blir för styv och detaljerad så att 

den riskerar hämma fortsatt utveckling. Snarlika utgångspunkter kan även hittas i 

förarbetena till den nya LBF som mot bakgrund av effektivitets- och 

konsumentskyddsaspekten i synnerhet poängterade det inom den finansiella 

sektorn speciella behovet av statliga åtgärder som ska stabilisera systemet.
31

  

 

Att genomföra en grundläggande avvägning av de ekonomiska konsekvenser 

som den nya LVM skulle komma att innebära ansågs i förarbetena sakna 

betydelse eftersom beslutet om MiFID
32

 redan klubbats på EU-nivå och att något 

annat än nationell harmonisering inte var ett alternativ.
33

 Däremot konstaterades 

att implementeringen skulle innebära kostnader för aktörerna på marknaden som 

parallellt med genomförandet av MiFID även hade att ta hänsyn till andra 

förändringar med det finansiella regelverket inom EU. Det flaggades även för 

risken med ökade operativa risker i samband med att de olika företagen inom den 

finansiella sektorn hade att anpassa sig till en tämligen omfattande och 

resurskrävande omställning på hela regleringsområdet.
34

  

 

                                              

30
 A prop. s 266-270. 

31
 Prop. 2002/03:139 s 156. 

32
 Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC (hädanefter MiFID). 

33
 Prop. 2006/07:115 s 528. 

34
 A prop. s 529. 
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Redan i samband med förarbetet av den nya LVM kan noteras en viss kännedom 

och farhåga hos utredaren för att den kraftiga regleringsviljan på det finansiella 

området inte bara är oproblematisk. Att en närmare och mer grundläggande 

avvägning av de ekonomiska konsekvenser som lagstiftningen skulle kunna 

komma att innebära inte ansågs motiverat på grund av att MiFID redan blivit 

beslutat om är högst anmärkningsvärt. Det förefaller lite väl enkelt att avfärda en 

i de här sammanhangen så pass väsentlig del av lagstiftningsarbetet av det enda 

skälet att det på EU-nivå redan har bestämts att medlemsstaterna ska genomföra 

ett specifikt direktiv. Oavsett ett EU-direktivs innehåll är det inte otänkbart att 

det kan finnas många olika vägar att gå ur nationell synpunkt och viktiga 

konsekvensanalyser som kan bidra i att harmoniseringen blir så optimal som 

möjligt.  

3.2 Bolagsledningens skyldigheter 

Som framgått i övergripande ordalag finns det av flera skäl ett generellt behov 

för intensivare reglering inom den finansiella sektorn. Efter tidigare genomgång i 

tredje kapitlet av de generella ansvarsbestämmelser som gäller för ledningen i ett 

aktiebolag ska nu redogöras närmare för vad som gäller i bolag under tillsyn 

enligt LVM. På grund av det bitvis invecklade regelverket på det här området är 

det nödvändigt med en kort presentation av de relevanta bestämmelserna.  

 

Till att börja med krävs det för att bedriva värdepappersrörelse tillstånd från 

Finansinspektionen.
35

 Bolagets styrelse ansvarar vidare för att kraven i LVM är 

uppfyllda.
36

 Det innebär närmare bland annat att ett värdepappersbolag ska ha 

tillfredsställande interna rutiner för riskhantering. En del i det arbetet är att 

särskilt se till att företagets olika riskmoment, inklusive operativa risker, 

sammantagna inte medför att bolagets förmåga att fullgöra sina lagliga 

förpliktelser äventyras.
37

 För att uppfylla detta krav måste styrelsen fastställa 

interna riktlinjer och instruktioner i den omfattning som behövs och utöver det 

                                              

35
 2 kap 1 § LVM. 

36
 8 kap 7 § som hänvisar till kraven i 3-5 §§ samma kapitel LVM. 

37
 8 kap 4 § LVM. 
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utvärdera och se över sådana riktlinjer och instruktioner regelbundet.
38

 

Motsvarande regler för banker och kreditinstitut om krav på riskhantering och 

styrelsens ansvar återfinns i LBF.
39

 Finansinspektionens möjligheter till 

ingripanden motsvarar i stort sett de som gäller för värdepappersrörelser.
40

 Att gå 

in allt för mycket på reglerna i LBF förefaller dock inte helt nödvändigt. De 

flesta bolag som bedriver bankverksamhet bedriver troligen även 

värdepappersrörelse och oavsett vilket så omfattas båda formerna av 

penningtvättsregelverket och ansvarsreglerna i respektive rörelseform är 

desamma.  

 

Efter en kort introduktion till de generella ansvarsramar som gäller för 

bolagsledningen i ett bolag som bedriver verksamhet enligt LVM eller LBF ska i 

det följande vissa specifika bestämmelser behandlas närmare. Här avses de nya 

reglerna om personligt ansvar för fysiska personer i värdepappersbolag och 

banker samt de relativt nyligen införda kraven på instituten att kontinuerligt 

utbilda styrelseledamöter för att säkerställa deras tillräckliga kunskap och insikt. 

3.3 Nya regler om personligt ansvar 

Finansinspektionen har en skyldighet att ingripa om ett värdepappersbolag har 

åsidosatt sina skyldigheter och i så fall utfärda en anmärkning, varning eller som 

allvarligast återkalla tillståndet.
41

 Sedan 1 maj 2015 är det emellertid inte bara 

institutet utan även fysiska personer i bolagets ledning som kan bli personligt 

ansvariga för bristande uppfyllande av de krav på styrelsen som presenterats i 

föregående avsnitt. För att ett personligt ansvar ska kunna aktualiseras krävs 

dock dels att bolagets överträdelse är allvarlig, dels att personen i fråga har 

handlat med uppsåt eller grov oaktsamhet.
42

 Den nya ordningen är en konsekvens 

                                              

38
 8 kap 8 § LVM. 

39
 6 kap 2 § respektive 4 b och 5 §§ samma kapitel LBF. 

40
 15 kap LBF. 

41
 25 kap 1 § LVM. 

42
 25 kap 1 a § LVM. 
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av EU:s senaste kapitaltäckningsdirektiv.
43

 Kapitaltäckningsdirektivet ålägger 

medlemsstaterna en skyldighet att fastställa regler för administrativa sanktioner 

som ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
44

  

3.3.1 Överträdelsens allvarsgrad 

Att institutets överträdelse ska vara allvarlig för att personligt ansvar ska 

aktualiseras motiverades i det nationella lagstiftningsarbetet med en vilja att 

understryka att det i första hand är instituten som står i fokus vid avvägningar av 

sanktioner och att sanktioner mot fysiska personer därför endast bör kunna 

förekomma i särskilda fall.
45

 Mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser ett 

ingripande mot en enskild fysisk person kan få har det i förarbetena ansetts vara 

viktigt att reglerna om personligt ansvar utformas på ett rättssäkert och 

förutsebart sätt.
46

 Därför ansågs det finnas skäl till att i sanktionsbestämmelsen 

göra en explicit uppräkning av de överträdelser som kan aktualisera ett 

ingripande mot en fysisk person.  

 

I förarbetena diskuterades även eventuella gradskillnader mellan 

regelöverträdelser där det är tänkbart att vissa i större utsträckning än andra kan 

föranleda ett ingripande mot en fysisk person.
47

 Framför allt pekades på sådana 

regelöverträdelser som kan medföra allvarliga konsekvenser för stabiliteten i 

institutet eller den finansiella sektorn som helhet. Detsamma ansågs gälla för 

överträdelser av andra viktiga samhällsintressen som exempelvis 

penningtvättsregelverket. Däremot har den enskildes överträdelse som 

konstaterats ingen betydelse om inte institutets överträdelse betraktas som 

allvarlig. Förarbetena anför att det bör vara en naturlig del för 

Finansinspektionen att i utredningen av ett instituts överträdelse samtidigt göra 

                                              

43
 Se Prop. 2014/15:57 s 1 och Europaparlamentets och rådets 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 [hädanefter kapitaltäckningsdirektivet]. 
44

 Artikel 65.1 och skäl 35 kapitaltäckningsdirektivet. 
45

 Prop. 2014/15:57 s 41. 
46

 A prop. s 38 f. 
47

 A prop. s 41.  
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överväganden kring enskildas eventuella personliga ansvar men hur ingående den 

tillsynen mot en enskild ska vara måste avgöras med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet.
48

 Det här ett intressant uttalande då det i 

viss mån kan tänkas bädda för osäkerhet, framför allt hos den enskilda individen 

men också hos tillsynsmyndigheten som kan tänkas tvingas till en del 

godtyckliga beslut. Parallellt med att Finansinspektionen utreder huruvida ett 

institut har begått en allvarlig överträdelse ska tillsynsmyndigheten avgöra hur 

pass ingående utredning den ska göra mot enskilda individer. Det är inte 

otänkbart att enskilda individer då kan tänkas bli utredda i onödan med alla 

personliga problem det kan tänkas medföra. Eller, omvänt, att för mycket 

resurser riktas på enskilda individer och mindre på institutet, vilket leder till att 

Finansinspektionen i slutändan misslyckas med att visa att institutets överträdelse 

varit allvarlig. 

3.3.2 Subjektivt ansvarsrekvisit 

För tillämpning av de nya reglerna om personligt ansvar krävs det förutom kravet 

på en allvarlig överträdelse även att personen har handlat med uppsåt eller grov 

oaktsamhet. Skälet till den ordningen är att det åter igen har ansetts nödvändigt 

att understryka att det ska röra sig om särskilt allvarliga fall för att det personliga 

ansvaret ska kunna aktualiseras. Sanktionsavgifterna har en straffrättslig karaktär 

och bör endast komma i fråga i särskilt allvarliga fall. Därför ska 

sanktionsavgifter inte dömas ut med mindre personen i fråga har handlat med 

uppsåt eller grov oaktsamhet.
49

  

 

Vad som enligt förarbetena kan tänkas utgöra exempel på grov oaktsamhet kan 

inte påstås ha blivit behandlat i någon särskilt ingående mening. Däremot 

konstateras av utredningen att om någon i bolagsledningen har gjort ett medvetet 

risktagande i fråga om uppgifter som lämnas till Finansinspektionen så bör det 

                                              

48
 A prop. s 42. 

49
 A prop. s 42. 



22 

 

kunna utgöra exempel på grov oaktsamhet.
50

 Det kan till exempel bli aktuellt om 

styrelsen och verkställande direktören underlåtit att säkerställa att det finns en 

ändamålsenlig organisation internt för rapportering eller informationslämnande. 

Motsvarande gäller om bolagsledningen underlåtit att regelbundet följa upp hur 

en sådan organisation fungerar. 

 

Det kan också tänkas uppstå situationer med rapporteringsskyldigheter som är 

komplicerade och där regelverket som ska efterföljas är otydligt. I de lägena får 

det enligt förarbetena finnas tolkningsutrymme och för att personligt ansvar i 

sådana situationer ska kunna aktualiseras får krävas att styrelsen och 

verkställande direktören fått tydliga indikationer på att det föreligger brister men 

trots detta har underlåtit att vidta några åtgärder.
51

 Sådana tydliga indikationer 

kan då exempelvis anses ha getts genom ett påpekande eller en sanktion från 

Finansinspektionen. Att en styrelseledamot underlåter att sätta sig in i innebörden 

av sådana delar av regelverket som får anses ha väsentlig betydelse för 

verksamheten, som exempelvis reglerna om styrning och kontroll, anses utgöra 

grov oaktsamhet.
52

 

 

Generellt ska däremot sägas att regelverket i den finansiella sektorn många 

gånger lämnar utrymme för tolkningar och bedömningar. Den ordningen är även 

något som i förarbetena fastställs kan ha betydelse för bedömningen av om en 

handling är att betrakta som grovt oaktsam. Till exempel diskuteras i förarbetena 

skyldigheter som enligt regelverket ankommer på ledningen om att upprätthålla 

en ”ändamålsenlig organisationsstruktur”, eller se till att kontrollfunktionen har 

”de resurser som krävs”.
53

 Om det visar sig i efterhand att styrelsen eller 

verkställande direktören har gjort en felaktig bedömning av hur den typen av 

begrepp ska tolkas så bör det inte nödvändigtvis innebära att bolagsledningen 

handlat grovt oaktsamt. Att däremot underlåta att vidta åtgärder efter påpekanden 

                                              

50
 A prop. s 42. 

51
 A prop. s 42 f. 

52
 A prop. s 43. 

53
 A prop. s 43. 
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om sådana brister, antingen från internt håll eller från Finansinspektionen, 

hindrar inte att beteendet kan betraktas som grovt oaktsamt.
54

 

3.3.3 Några överväganden kring de nya reglerna om personlig ansvar 

Som visat tidigare under andra kapitlet ska en styrelseledamot eller verkställande 

direktör i ett aktiebolag ersätta den skada han eller hon förorsakar bolaget vid 

fullgörandet av sitt uppdrag. Ansvaret är inte strikt, utan kan endast bli aktuellt i 

de fall en ledamot av styrelsen eller verkställande direktören har handlat 

oaktsamt eller med uppsåt. Det personliga ansvar som numera gäller fysiska 

personer i ett värdepappersbolags ledningsorgan måste betraktas som något 

annorlunda. Det är nämligen i stället tillsynsmyndigheten som har mandat att 

göra ingripanden och som ska avgöra om det vid en allvarlig överträdelse av ett 

institut i det enskilda fallet kan riktas ansvar mot en fysisk person. Även om den 

bedömningen ska göras mot bakgrund av ett uppsåts- och oaktsamhetsrekvisit så 

finns det flera tänkbara tvivelaktigheter med en sådan ordning, inte minst med 

hänsyn till rena rättssäkerhetsaspekter. Finansinspektionen har nu rollen som 

både utredare och dömande funktion mot enskilda individer och även om ett 

beslut går att överklaga till domstol kan diskuteras värdet av den rättigheten i 

praktiken. Det kan därför argumenteras för att en sundare ordning hade varit om 

Finansinspektionen fick fortsätta sin roll som utredare och tillsynsfunktion men 

att så pass ingripande åtgärder som sanktionsavgifter mot enskilda individer i 

stället överläts åt domstolsväsendet att avgöra.
55

  

 

Förarbetsuttalandena i samband med den nya bestämmelsen om personligt ansvar 

ger onekligen upphov till viss eftertanke. Sammantaget kan konstateras att 

reglerna om personligt ansvar förvisso är restriktiva och bör tillämpas sparsamt. 

Den vägledning som ges i förarbetsuttalandena är dock inte särskilt uttömmande 

och överlämnar delar av bedömningen åt Finansinspektionen att göra i det 

enskilda fallet. Ett tänkbart problem är vad som faktiskt ska betraktas utgöra 

                                              

54
 A prop. s 43. 

55
 För liknande resonemang i samband med HQ Banks förlorade tillstånd: Stattin JT 2010-2011 s 778. 
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regelverk av väsentlig betydelse. I den finansiella sektorn finns mängder av 

regelverk som kan tänkas ha väsentlig betydelse för den aktuella verksamheten. 

Kravet på att exempelvis utfärda riktlinjer och instruktioner för att försäkra 

bolagets efterlevnad av reglerna om riskhantering bör mot bakgrund av reglernas 

syfte inte vara en helt oväsentlig uppgift för styrelsen. I andra kapitlet har 

tidigare även klarlagts att samma krav ingår i en styrelses ansvarsuppgifter enligt 

ABL, vilket bör kunna betraktas som en bekräftelse av samma tes. Skillnaden är 

dock att riskhanteringskravet och det därmed förknippade arbetet i verksamheter 

inom den finansiella sektorn måste anses vara av en annan dignitet och 

omfattning än i vanliga aktiebolag. 

 

En mer ingående diskussion kring eventuella konsekvenser som reglerna om 

personligt ansvar kan föra med sig ska återkopplas till längre fram i relation till 

penningtvättsregelverket under femte kapitlet. Däremot står det klart att de 

aktiebolagsrättsliga ansvarsramar som traditionellt sett i huvudsak har utgjort en 

kontrollmekanism för bolagsstämman nu inom den finansiella sektorn i viss 

utsträckning kan sägas ha utökats till att även inbegripa tillsynsmyndighetens 

fria, om än avsedda restriktiva, skön. Det ska påpekas att de aktiebolagsrättsliga 

sanktionsformerna begränsar sig till skadeståndstalan, bortsett från de 

straffrättsliga delarna som dock ligger utanför ämnet i den här framställningen. 

Trots den formella ordningen så har det sannolikt inte någon betydelse för den 

enskilde individen som begrundar ett erbjudande om att tillträda som 

styrelseledamot. De nya reglerna kan säkerligen ha en betydande avskräckande 

effekt på de personer som redan bedriver styrelsearbete idag men också på nya 

potentiella sådana. Däremot kan det tänkas finnas andra faktorer som väger upp 

det striktare ansvaret. Verksamhetsutövare kan tänkas behöva erbjuda högre 

arvoden för de som ska ingå i styrelsen. Dessutom är en trolig förändring att 

styrelser i den finansiella sektorn kommer att behöva genomgå 

utbildningsprogram på bekostnad av verksamhetsutövaren. Denna nya aspekt på 

styrningsansvar ska behandlas mer ingående i det följande. 
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3.4 Nya krav på utbildning av bolagsledningen 

En styrelseledamot måste ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i 

ledningen av ett värdepappersbolag men också vara lämplig för uppgiften i 

övrigt.
56

 Det ställs även krav på att styrelsen som helhet ska ha tillräcklig 

kunskap och erfarenhet för att leda bolaget.
57

 Konsekvensen för en aktör av att 

bryta mot kravet på tillräcklig insikt och kunskap är att Finansinspektionen får 

möjlighet att ingripa.
58

 

 

Att bolagsledningens ledamöter ska ha tillräcklig kunskap och insikt är således 

ett grundläggande krav för att i utgångspunkten bli beviljad tillstånd att bedriva 

verksamhet enligt LVM. Det har däremot tillkommit någorlunda nya regler vad 

beträffar värdepappersbolags ansvar för uppfyllande av kravet på att utbilda 

bolagsledningen. Reglerna är i likhet med de om personligt ansvar för fysiska 

personer en konsekvens av EU:s senaste kapitaltäckningsdirektiv.
59

 De nya 

utbildningskraven innebär att en verksamhetsutövare ska avsätta tillräckligt med 

personalresurser och finansiella resurser för att introducera och utbilda ledningen 

i bolaget.
60

 Det finns ingenting i förarbetena som antyder vad som krävs av en 

sådan utbildning av personerna som lagen efterfrågar. I stället har ansetts att det 

ska meddelas på lägre nivå än lag och ankommer därför på tillsynsmyndigheten 

att utfärda närmare föreskrifter. Det motiveras mot bakgrund av att EBA
61

 i sin 

tur enligt direktivet har på sig fram till den sista december 2015 att utfärda 

riktlinjer. Av det skälet vill inte utredningen närmare precisera vad kravet 

innebär i praktiken.
62

  

 

                                              

56
 3 kap 1 § första stycket 5 LVM. 

57
 3 kap 1 § första stycket 6 LVM. 

58
 25 kap 1 a § första stycket 16 LVM. 

59
 Se Prop. 2013/14:228 s 163 och kapitaltäckningsdirektivet. 

60
 Artikel 91.9 kapitaltäckningsdirektivet. 

61
 European Banking Authority (hädanefter EBA). 

62
 Prop. 2013/14:228 s 174 f. 
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Ett bemyndigande har lämnats som ger Finansinspektionen rätt att meddela 

föreskrifter om resurser som ska avsättas för sådan introduktion och utbildning.
63

 

Kravet är därför numera även infört i Finansinspektionens 

värdepappersföreskrifter
64

 och för bankers räkning Finansinspektionens 

styrningsföreskrifter
65

.  Införandet av bestämmelserna motiveras i 

beslutspromemorian, förutom som en naturlig konsekvens av införlivandet av 

kapitaltäckningsdirektivet, mot bakgrund av den ständiga utvecklingen inom den 

finansiella sektorn och det därmed nödvändiga behovet av att kontinuerligt 

utbilda styrelsen.
66

 Trots synpunkter från Sparbankernas Riksförbund om att 

bestämmelsen är för otydlig ansåg inte Finansinspektionen att det fanns något 

behov av närmare förtydligande och att aktörerna redan idag bör ha en god 

förmåga att kunna avgöra vilken utbildning som krävs. Finansinspektionen har 

inte lämnat några särskilda ytterligare riktlinjer men konstaterar att det kan bli 

aktuellt att överväga huruvida föreskriftbestämmelserna behöver preciseras när 

EBA väl har lämnat sina riktlinjer.
67

  

 

Fram till EBA lämnat närmare riktlinjer måste det således betraktas som relativt 

oklart hur bolagen ska förhålla sig till frågan om kontinuerlig styrelseutbildning. 

Att hyra in utbildningstjänster från andra verksamheter är kostsamt men i ljuset 

av de strängare ansvarsreglerna är det inte osannolikt att bolagen tvingas lägga 

onödigt stora resurser av ren rädsla för att göra fel. Det övergripande ansvaret för 

att kravet på fortlöpande utbildning blir uppfyllt i praktiken har dessutom 

konstaterats ligga på styrelsen i de bolag som omfattas av kravet.
68

 En mindre 

aktör som redan gjort och fått den initiala ledningsprövningen godkänd måste nu 

lägga resurser på att utbilda samma ledning som i många fall kanske till och med 

                                              

63
 8 kap 42 § första stycket 3 LVM. 

64
 6 kap 5 a § FFFS 2007:16 Föreskrifter om värdepappersrörelse (ändringsförfattning 2014:16) 

[hädanefter värdepappersföreskrifterna]. 
65

 2 kap 12 § FFFS 2014:1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering 

och kontroll i kreditinstitut [hädanefter styrningsföreskrifterna]. 
66

 Beslutspromemoria FI Dnr 11-13269, s 62 f. 
67

 Beslutspromemoria FI Dnr 11-13269, s 63. 
68

 Prop. 2013/14:228 s 175. 
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är tillräckligt kompetent för arbetsuppgiften.  Det kan diskuteras om de kostnader 

som kravet då medför är effektiva eller för den delen ändamålsenliga. Den 

interna funktionen för regelefterlevnad har dessutom till uppgift att kontinuerligt 

rapportera till styrelsen och hålla densamma underrättad om händelser som 

relaterar till regleringsutvecklingen på marknaden.  

3.5 Slutsatser kring ansvarsregler i finansbranschen  

Som visat aktualiseras många frågor i samband med överväganden kring 

lagstiftning på det här området. I likhet med aktiebolag i övrigt har det framgått 

att bolagsledningar i den finanseilla sektorn omfattas av ansvarsramar om än i en 

större omfattning genom olika regelverk. De många regelverken kan även tänkas 

innebära tydligare ansvarsramar för aktörerna och därmed förenkla tillämpningen 

och ansvarsfördelningen i praktiken. De nya reglerna om personligt ansvar mot 

fysiska personer måste däremot betraktas utgöra en ny ordning och ett skifte i 

svensk rättstillämpning. Bolagsstämman och staten har redan möjligheter att 

ingripa skadeståndsrättsligt och straffrättsligt mot ledningen i ett aktiebolag. Nu 

kan staten ingripa också genom Finansinspektionen och då helt utan sedvanlig 

förundersökning, åtal och domstolsprocess. Det är osäkert hur ingående den 

enskilde individens rättigheter ska användas som ett argument för att de nya 

reglerna om personligt ansvar minst sagt är diskutabla. Trots allt får det 

förutsättas att det ofta är människor med god kompetens och erfarenhet som åtar 

sig uppdrag i bolagsledningar i finansbranschen. De får sällan låga arvoden och 

bör kanske därför också utan större problem kunna hållas personligt ansvariga. 

Att hela befogenheten ligger på Finansinspektionen är dock det 

anmärkningsvärda och i det föregående har framgått att det finns vissa brister och 

oklarheter kring hur den framtida tillämpningen kan komma att se ut.  

 

Det står även klart att bolag i den finansiella sektorn nu kontinuerligt måste 

utbilda sina styrelser men det saknas vägledning för tillfället kring hur denna 

utbildning ska gå till och i vilken utsträckning den ska genomföras. Sammantaget 

kan det konstateras att de nya reglerna om personligt ansvar samt kravet på att 
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kontinuerligt utbilda sina styrelseledamöter självfallet har tillkommit i syfte att 

lösa vissa problem som uppstått i finansbranschen de senaste åren. Samtidigt 

finns det mycket som pekar på att reglerna inte på varje punkt har övervägts 

noggrant innan implementering. Det kan tänkas ha att göra med att de bygger på 

EU:s kapitaltäckningsdirektiv och därför i någon mån måste implementeras i 

nationell lagstiftning. Argument i förarbeten som bygger på att det inte finns 

någon mening att ytterligare utreda på grund av att MiFID redan har klubbats på 

EU-nivå får dock betraktas som anmärkningsvärda och bakåtsträvande. Det 

faktum att EU har beslutat om något bör knappast förhindra att ett grundligt 

lagstiftningsarbete kan och ska genomföras på nationell nivå. 

 

Efter en tämligen grundlig genomgång av bolagsledningens ansvarsregler i 

aktiebolag i största allmänhet samt de ytterligare regler som gäller för bolag i den 

finansiella sektorn i synnerhet ska nu den andra huvuddelen av den här uppsatsen 

behandlas. För att kunna koppla samman den första delen om bolagsledningens 

ansvar med uppsatsens andra del är det därför nu på sin plats att ta upp 

penningtvättsregelverket. Det följande avsnittet illustrerar bitvis de högt ställda 

krav som ställs på aktörer inom finansbranschen på det området. 
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4. Penningtvättsregelverket 

4.1 Introduktion till penningtvättsregelverket 

Som ett led i EU:s gemensamma arbete mot penningtvätt antogs det första 

penningtvättsdirektivet 1991.
69

 Det hade till övergripande syfte att samordna 

insatserna för att förhindra att vad som då benämndes kreditinstitut och 

finansiella institut utnyttjades för penningtvätt.
70

 Den nuvarande svenska 

regleringen i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism (hädanefter LPT) är ett resultat av att det tredje 

penningtvättsdirektivet
71

 har harmoniserats i svensk rätt.
72

 

Penningtvättsdirektiven från EU bygger huvudsakligen på det mellanstatliga 

organet FATF:s
73

 rekommendationer.
74

 Det finns anledning att återkomma till 

EU:s inverkan på svensk lagstiftning på området längre fram i det här arbetet. I 

det följande ska dock huvudsakligen gällande svensk rätt presenteras närmare. 

4.2 Bakgrunden till den svenska regleringen 

Med penningtvätt avses sådana åtgärder med brottsligt förvärvad egendom som 

kan medföra att egendomens samband med brott döljs.
75

 Det bakomliggande 

syftet med penningtvättslagstiftningen kommer till klart uttryck i LPT som slår 

fast att lagen ska förhindra utnyttjandet av bland annat finansiell verksamhet för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism.
76

 I förarbetena till LPT beskrivs de 

generella ändamål som ligger bakom lagstiftningen noggrannare, vilka ska 

behandlas kort i det följande.
77

 Den nya lagstiftningen är som tidigare klargjorts 

en konsekvens av EU:s tredje penningtvättsdirektiv och motiveras mot bakgrund 

                                              

69
 Rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella 

systemet används för tvättning av pengar. 
70

 Prop. 2008/09:70 s 46. 
71

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att 

förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism [hädanefter 

tredje penningtvättsdirektivet]. 
72

 Prop. 2008/09:70 s 1. 
73

 Financial Action Task Force (hädanefter FATF). 
74

 Prop. 2008/09:70 s 47. 
75

 1 kap 5 § LPT. 
76

 1 kap 1 § LPT. 
77

 Prop. 2008/09:70 s 54 f. 
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av en rad överväganden. Att illegala likvida medel riskerar att destabilisera 

finansmarknaden, vilket i sin tur kan medföra betydande konsekvenser för hela 

samhället, är inget orimligt ställningstagande. Därför var det också viktigt att 

åstadkomma en effektiv bekämpning av penningtvätt. Det tredje 

penningtvättsdirektivet beskrevs innehålla vissa större förändringar jämfört med 

de två tidigare. En förändring var att det genom det nya direktivet infördes krav 

på ett riskbaserat förhållningssätt med mer detaljer kring vad aktörerna förväntas 

göra för att inte bryta mot lagstiftningen. Ett sådant riskbaserat förhållningssätt 

innebar, enligt utredningen, att resurser kan allokeras till vissa delar av en 

verksamhet och då i större utsträckning riktas mot till exempel kunder från ett 

särskilt land eller område som anses utgöra en högre risk. Därför kunde 

regelverket göras mer flexibelt och tillämpningen anpassas efter riskerna. Det 

skulle även förhindra ett rutinmässigt förhållningssätt hos aktörerna och i stället 

underlätta en aktiv tillämpning av reglerna. Olika utgångspunkter inför 

implementeringen lyftes fram som skulle ligga till grund för lagstiftningen. Den 

nya regleringen skulle uppfylla syftet och därför innebära en effektivisering av 

bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. Samtidigt var det 

viktigt att inte hämma en väl fungerande inre marknad för finansiella tjänster 

eller möjligheten att driva sådan näringsverksamhet effektivt. Här kan således 

utläsas två till viss del motstridiga utgångspunkter till det bakomliggande syftet 

med implementeringen. 

 

De nya kraven på aktörerna att genomföra riskbaserad kundkännedom kommer 

till uttryck i andra kapitlet LPT. Förslaget utsattes i förarbetena för en del kritik 

av de olika remissinstanserna.
78

 Så väl Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet 

som Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB menade att det föreslagna 

regelverket flyttade över mycket av bedömningsansvaret till aktörerna. Därför 

efterfrågades en integritets- och rättssäkerhetsdiskussion eftersom det saknades 

tydliga riktlinjer för hur det riskbaserade förhållningssättet skulle gå till i 

                                              

78
 A prop. s 67 f. 
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praktiken. Dessa synpunkter avfärdades dock med hänvisning till att det inte är 

möjligt att precisera en sådan tillämpning närmare utan den frågan ansågs därför 

bli lämpligast behandlad av tillsynsmyndigheterna.
79

  

 

Finansinspektionen har i egenskap av tillsynsmyndighet upprättat närmare 

föreskrifter för de åtgärder aktörerna måste vidta i arbetet mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism.
80

 Penningtvättsföreskrifterna beskriver mer ingående 

vad som förväntas av de bolag som omfattas av regelverket. I 

penningtvättsföreskrifternas andra kapitel preciseras vad som avses med ett 

riskbaserat förhållningssätt och i tredje kapitlet vilka rutiner företaget ska ha. Det 

fjärde kapitlet behandlar kravet på kontroller som ska göras för att i sin tur 

uppfylla kravet på kundkännedom. Penningtvättsföreskrifterna får generellt sett 

anses vara ganska uttömmande, då de innehåller många detaljbestämmelser som 

företagen har att rätta sig efter.  

 

Reglerna om penningtvätt gäller för fysiska och juridiska personer som driver en 

rad olika verksamhetsformer.
81

 Vad som är intressant inom ramen för den här 

uppsatsen är främst sådan verksamhet som drivs i bank eller värdepappersrörelse 

och därför riktas huvudfokus i det följande på dessa två verksamhetsformer. 

4.3 Regelefterlevnad genom personuppgiftsbehandling 

4.3.1 Politically Exposed Persons 

En del av de krav som ställs upp på bolag som omfattas av Finansinspektionens 

penningtvättsföreskrifter består i att ha insyn i vilka kunder eller 

kundrepresentanter som kan hänföras till vad som brukar kallas för politically 

exposed persons, översatt personer i politiskt utsatt ställning (hädanefter PEP). 

Reglerna om PEP återfinns i andra kapitlet LPT. För närvarande definieras PEP 

som personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och 
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 A prop. s 70. 
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 FFFS 2009:1 Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

[hädanefter penningtvättsföreskrifterna].  
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 För närmare uppräkning av verksamhetsformer som omfattas av lagstiftningen, se 1 kap 1 § LPT. 
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sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare.
82

 Vidare 

gäller en presumtion om hög risk för penningtvätt när en affärsförbindelse eller 

enstaka transaktion ska utföras med en PEP som är bosatt utomlands.
83

 

Finansinspektionen har även i penningtvättsföreskrifterna förtydligat vilka 

befattningar som faller inom ramen för offentliga funktioner som karaktäriserar 

en PEP.
84

   

4.3.2 Sökningar mot OFAC-listan 

Penningtvättregleringens krav på kundkännedom innebär således som framgått 

att aktörerna behöver säkerställa att kunder eller kundrepresentanter inte i själva 

verket ska betraktas som PEP. För att uppfylla kravet på kännedom om PEP kan 

företagen exempelvis behöva utföra sökningar mot den så kallade OFAC
85

-listan. 

Sanktionslistan administreras av amerikanska myndigheter och innebär i 

huvudsak att transaktioner som svenska banker eller värdepappersbolag utför till 

eller från USA riskerar att frysas på grund av att motparten gör sökningar mot 

listan. Av det skälet finns ett behov för att även svenska institut ska kunna göra 

motsvarande sökningar.
86

 Det har därför införts särskilda regler i fjärde kapitlet 

LPT som behandlar registerfrågor. Reglerna banar väg för att 

verksamhetsutövare som omfattas av lagen har rätt att behandla personuppgifter 

om exempelvis en individs identitet och medborgarskap om det är nödvändigt för 

att uppnå tillräcklig kundkännedom och därmed förhindra att institutet medverkar 

till transaktioner som utgör penningtvätt eller finansiering av terrorism. Eftersom 

OFAC-listan däremot är en sanktionslista är det sannolikt så att många av de 

personuppgifter som återfinns på listan består av brottsmisstankar mot enskilda 

individer. Sådan personuppgiftsbehandling är enligt personuppgiftslagen 

(1998:204) (PUL) endast tillåten för myndigheter men Datainspektionen får 
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 1 kap 5 § 7 LPT. 
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 2 kap 6 § tredje stycket 2 LPT. 

84
 4 kap 14 § penningtvättsföreskrifterna. 
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meddela föreskrifter om undantag från förbudet.
87

 Ett sådant undantag har 

Datainspektionen meddelat för Svenska Bankföreningen och dess medlemmar.
88

 

Övriga värdepappersbolag, som exempelvis rena fond- och 

kapitalförvaltningsbolag omfattas således inte av undantaget. Hittills har heller 

inte Datainspektionen meddelat något ytterligare undantag som kan tillämpas av 

sådana aktörer.  

 

Datainspektionen riktade i samband med lagstiftningsarbetet inför LPT kritik 

mot utredningens åsikt att regeringen måste anses ha delegerat en så pass stor 

normgivningsmakt till tillsynsmyndigheten att den har till uppgift att avgöra 

huruvida ett undantag från förbudet att göra sökningar mot exempelvis OFAC-

listan ska godkännas.
89

 Det måste trots allt anses ligga något i den här kritiken 

med hänsyn till andra aktörer med liknande verksamhet men som inte är 

medlemmar av Svenska Bankföreningen. Samma problem torde kunna uppstå i 

koncernbolag med utländska ägare där det inte är osannolikt att samma system 

används för företagets alla dotterbolag. Automatiska sökningar mot OFAC-listan 

kan då tänkas bli tämligen svåra för det svenska dotterbolaget att undvika. En 

inte ovanlig ordning i globala finansiella bolag kan nämligen tänkas vara att 

interna policydokument och andra riktlinjer är utformade för implementering och 

tillämpning rakt igenom hela organisationen.   

4.3.3 Rätten till personlig integritet  

Den andra aspekten på PEP-kravet är naturligtvis enskilda individers rätt till 

personlig integritet, som helt oavsett om de återfinns på OFAC:s lista eller inte, 

blir föremål för närmare kontroller av företagen. Beroende på vilken riskkategori 

en PEP placeras i kan tänkas att kravet på omfattningen av personuppgifter 

företaget måste bevara om personen och anhöriga till personen varierar. De 

undantagsregler för verksamhetsutövare som lyder under LVM, LBF och därmed 

även fjärde kapitlet LPT, och som ger rätt att behandla personuppgifter i viss 
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utsträckning uttrycker inte specifikt rätten att föra ett PEP-register. Däremot 

framgår det av förarbeten till LPT att den typen av registerkontroll påtagligt kan 

förenkla och effektivisera hanteringen för aktörerna att uppfylla lagens krav om 

den även sker elektroniskt och automatiserat.
90

 Vidare poängterades det faktum 

att de allmänna hanteringsreglerna i PUL fortsatt gäller för aktörer som väljer att 

tillämpa elektroniska system med automatisk behandling, även om behandlingen 

i utgångspunkten kan betraktas som tillåten tack vare undantaget som gäller om 

den personuppgiftsansvarige måste vidta vissa åtgärder för att kunna fullgöra en 

rättslig skyldighet.
91

  

 

Det huvudsakliga ansvaret att avgöra vad som är en tillåten 

personuppgiftsbehandling ankommer således i slutändan på den 

personuppgiftsansvarige, även i fallet med verksamheter som lyder under LPT. 

Rimligheten i en sådan situation kan ifrågasättas mot bakgrund av de samtidigt 

betydande krav som ställs upp på samma personuppgiftsansvarige med avseende 

på att följa och upprätthålla fungerande åtgärder som motverkar penningtvätt och 

finansiering av terrorism. Det råder knappast något tvivel om att aktörerna i den 

finansiella sektorn har hårda krav på sig att i sin verksamhet göra tillräckligt för 

att följa penningtvättsregelverket. Om det över huvud taget ska vara möjligt för 

aktörerna att uppfylla det stränga kravet är det svårt att se en situation där 

sökningar mot olika listor inte är direkt nödvändig. Den administration av 

personuppgifter och de utredningar som annars skulle krävas kan knappast vara 

rimlig rent resursmässigt och ändamålsenligt. 

4.4 Nya regler på penningtvättsområdet 

Något som kanske inte framstår som alldeles oväntat vid det här laget är att även 

vissa regler i LPT har skärpts ytterligare och sedan den 1 augusti 2015 ställs ännu 

hårdare krav på aktörerna kring bland annat behandlingen av individer som 

betraktas som PEP trädde i kraft. De nya reglerna som införts motiveras mot 
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bakgrund av Sveriges medlemskap i FATF och för att de svenska reglerna ska 

överensstämma mer med de senaste internationella standarderna som gäller.
92

 

Enligt de nya standarder som FATF utarbetat ska det nu i stället finnas tre olika 

kategorier av PEP.
93

 Rekommendationerna från FATF skiljer på utländsk fysisk 

PEP, inhemsk fysisk PEP samt fysisk PEP i internationell organisation. Den 

första kategorin kräver alltid skärpta åtgärder från företagets sida för att uppnå 

kundkännedom medan de två senare kategorierna kräver sådana skärpta åtgärder 

endast om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism bedöms vara 

hög. Redan av inledningen i förarbetena till de skärpta reglerna om PEP framgår 

således att kraven förväntas upprätthållas av aktörerna på marknaden och det går 

att ana framtida konsekvenser på resurssidan för de som omfattas av regelverket.  

 

De kostnadsinvändningar som gjorts av olika remissinstanser i förarbetet till de 

nya bestämmelserna avseende en verksamhetsutövares skyldighet att vidta 

ytterligare åtgärder för att kunna avgöra om en kund eller kunds verkliga 

huvudman är en PEP har av utredningen lämnats utan hänseende.
94

 Så väl 

Svenska Bankföreningen som Sveriges advokatsamfund hade då invändningar 

mot de resurser som reglerna kommer ta i anspråk från de olika aktörerna. 

Utredningen menade emellertid att även om reglerna skärps i uttrycklig 

bemärkelse så innebär det ingen förändring i sak mot nu gällande rättsordning 

som redan kan kräva att ytterligare åtgärder vidtas för att ta reda på huruvida 

omständigheter lämnade av en kund verkligen stämmer. Svenska 

Bankföreningens förslag om en omvänd utgångspunkt, där inhämtningen inte 

sker från kunden själv utan i stället externt mot olika register eller så kallade 

PEP-listor och liknande, förkastades av utredningen. Bakgrunden till det låg 

huvudsakligen i att FATF inte förespråkar sådana listor eftersom de fort blir 

inaktuella samtidigt som aktörerna riskerar att förlita sig för mycket på listorna. 
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Ett liknande resonemang förde utredningen avseende bestämmelserna som kräver 

att verksamhetsutövare ska vidta samma ytterligare åtgärder mot 

familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP för att kunna uppnå 

tillräcklig kundkännedom.
95

 Åter igen hade Sveriges advokatsamfund synpunkter 

som i huvudsak gick ut på att advokatverksamheter skulle behöva tacka nej till 

klienter på grund av den omöjliga uppgiften att administrera identitetskontroller 

på familjemedlemmar och släktingar. Svenska Spel efterfrågade att staten 

upprättar databaser med den aktuella personkretsen för att på så sätt dels 

säkerställa en god kontroll, dels förhindra att utvidgningen blir allt för 

betungande och kostsam. Utredningen förkastade förslagen, i huvudsak mot 

bakgrund av att det gällande regelverket redan tillämpas på familjemedlemmar 

och kända medarbetare eftersom de ingår i lagens definition av PEP. Förslaget 

om statliga databaser avfärdades mot bakgrund av att det skulle innebära för 

stora praktiska svårigheter att administrera sådana listor och att listorna sannolikt 

fort skulle bli inaktuella och därmed poänglösa i likhet med de så kallade PEP-

listorna. De stora svårigheterna med att upprätthålla ett system för hur kontrollen 

av kundkännedom ska kunna genomföras på ett tillfredsställande vis tycks 

däremot inte ha varit lika tungt vägande emot när det kom till att påföra aktörerna 

hela ansvaret. 

 

De nya reglerna innebär inte bara hårdare krav på aktörerna som omfattas av 

regelverket att vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Ett nytt kapitel om 

personuppgiftsbehandling införs även i LPT för att ersätta det nuvarande fjärde 

kapitlet som behandlar registerfrågor. Eftersom det är sannolikt att den insamling 

av personuppgifter som verksamhetsutövare måste göra för att kunna uppfylla 

kravet på kundkännedom kan strida mot huvudregeln i PUL som förbjuder 

behandlingen av känsliga personuppgifter införs avvikande bestämmelser i 

LPT.
96

 Vad gäller frågan om behandling av personuppgifter som rör 

lagöverträdelser i samband med generella kontroller mot sanktionslistor som 

                                              

95
 A prop. s 26-29. 

96
 A prop. s 43. Se även 13 § PUL. 



37 

 

exempelvis OFAC-listan så hänvisar utredningen på nytt till Datainspektionen att 

avgöra huruvida sådana listor ska betraktas som lagenliga eller ej.
97

 

 

Utredningens konsekvensanalys kring de skärpta kundkännedomsreglerna inleder 

med en uppskattning som gjorts om att de belopp som i Sverige tvättas kan 

uppgå till omkring 130 miljarder kronor eller mer årligen. Det finns två 

huvudsakliga nackdelar med penningtvätt som lyfts fram. Det ena är att 

allmänhetens förtroende för finansbranschen riskerar att rubbas och det andra är 

att Skatteverket och därmed det allmänna i slutändan, går miste om stora 

skatteintäkter i form av exempelvis utebliven arbetsgivaravgift och 

inkomstskatt.
98

 Varje verksamhetsutövare ska göra en bedömning av riskerna för 

att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. En sådan viss frihet att 

anpassa konsekvenserna av lagstiftningen till vad som förväntas av den egna 

verksamheten har betraktats väga upp den eventuella konkurrensnackdel som det 

innebär att omfattas av penningtvättsregelverket. Det centrala enligt utredningen 

att ha i åtanke är att skyldigheten för aktörerna att inta ett riskbaserat 

förhållningssätt bör kunna underlätta att verksamheten riktar in sina resurser på 

de områden där det finns mest behov och där risken för penningtvätt är som 

störst. En förutsättning för detta är dock god kundkännedom och bra interna 

rutiner, vilket kan leda till en ändamålsenlig fördelning av resurserna som i 

slutändan bör innebära att kostnaderna totalt sett begränsas för aktörerna.
99

 

Utredningen konstaterar samtidigt att den kommande utökningen av kretsen 

personer som ryms inom PEP kommer att öka verksamhetsutövarnas 

administrativa och övriga kostnader.
100

 

4.5 Sammanfattande slutsatser kring penningtvättsregelverket 

Som framkommit förefaller det generellt vara mycket som händer på 

penningtvättsområdet och regleringen och kraven på aktörerna blir allt strängare. 
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Det står klart att penningtvättsregelverket är komplext och flera aspekter på 

regelverket pekar mot att det finns risk för att tillämpningen för de bolag som 

omfattas av reglerna kan bli bekymmersam. De ännu strängare reglerna på 

området som gäller från och med 1 augusti 2015 kommer knappast göra 

uppgiften enklare för de som bedriver verksamhet som omfattas av regelverket. 

Samtidigt är det viktigt att påminnas om bakgrunden till varför regelverket över 

huvud taget existerar. I huvudsak gäller det upprätthållandet av allmänhetens 

förtroende för marknaden samt förlorade skatteintäkter. Två tungt vägande skäl 

som definitivt talar för en grundlig reglering och tillsyn på området. Ett problem 

ska däremot inte överdrivas och det kan ifrågasättas att ha en ordning där det 

betungande ansvaret för att ta itu med ett samhällsproblem helt tycks läggas över 

på marknadens aktörer.  

 

I det följande kapitlet ska behandlas två nyligen fattade beslut om varning 

respektive anmärkning mot två av Sveriges största banker. En intressant aspekt är 

hur allmänheten kan tänkas reagera på den typen av myndighetsbeslut. Som ska 

framgå är det självfallet inte bra att två aktörer av en sådan dignitet har ett i så 

hög grad bristfälligt system för hanteringen av penningtvättsregelverket. Frågan 

är däremot vad som ledde fram till de hårda besluten mot bankerna. Det finns så 

klart inga hållbara ursäkter för deras misslyckanden men att bara avfärda 

bankernas interna kontrollproblem som något de skapat själva och helt oberoende 

av yttre faktorer är att göra det för enkelt för sig. 
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5. Ledningens ansvar i ljuset av penningtvättsregelverket  

5.1 Den interna kontrollfunktionen för regelefterlevnad 

De brister som uppenbarat sig inom finansbranschen genom de senaste årens 

finanskriser har bidragit till en högre regleringsvilja på området. Otaliga krav på 

transparens och egenkontroll till följd av tillkomsten av flera nya direktiv, lagar 

och föreskrifter inom den finansiella sektorn har lett fram till etableringen av en 

ny typ av kontrollfunktion som brukar kallas för compliance, vilket kan 

översättas till regelefterlevnad.
101

 I England och USA har den typen av funktion 

funnits sedan länge och tillsynsmyndigheterna har där ställt upp krav på 

aktörerna under tillsyn att inrätta en compliancefunktion som kontrollerar och 

följer upp att företaget efterlever de ofta inte okomplicerade regelverk som finns 

på området.
102

  

 

För att knyta an till bolagsledningens yttersta ansvar kan konstateras att 

compliancefunktionen inte på något sätt själv har ansvaret för att bolaget bedriver 

sin affärsverksamhet i enlighet med de gällande regelverken.
103

 Däremot finns i 

Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella 

företag
104

 vissa otydligheter, som kan leda till att det uppstår 

gränsdragningsproblem hos de bolag som är under tillsyn. Bland annat framgår 

det av de allmänna råden att compliancefunktionen bör följa upp 

regelefterlevnaden om det är lämpligt.
105

 Den typen av otydligheter i 

arbetsbeskrivningen från tillsynsmyndigheten har utsatts för kritik eftersom det 

har gjort det svårt för aktörerna att känna till hur den faktiska tillämpningen ska 

genomföras.
106

 Dessutom har Finansinspektionen i flera sanktionsärenden 

undvikit att tydliggöra riktlinjer för hur compliance inom ett bolag ska fungera. I 

stället har de olika aktörerna fått utstå kritik för att inte ha klargjort dessa frågor 
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på egen hand och tillsynsmyndigheten har antingen gett compliance ett väldigt 

vitt ansvarsområde eller beskyllt styrelsen för att ha misslyckats med att 

åstadkomma tillräckligt tydliga och klara riktlinjer för vad som ska anses utgöra 

compliancefunktionens ansvarsområde.
107

  

 

Det huvudsakliga skälet till att nu lyfta fram complianceinstitutet är att det 

generellt sett måste betraktas utgöra en avgörande beståndsdel för bolagens 

möjlighet till regelefterlevnad. I det följande ska två färska beslut om varning 

respektive anmärkning från Finansinspektionen mot de svenska bolagen Nordea 

och Handelsbanken behandlas. Om compliancefunktionen i de båda fallen hade 

fungerat som tänkt kan företagen med stor sannolikhet ha klarat 

Finansinspektionens tillsyn och fått sälla sig till de två andra storbankerna som 

ingick i tillsynen men som klarade sig undan samma kraftfulla kritik.  

5.2 Två aktuella fall på bristande kontroll 

5.2.1 Nordea 

Finansinspektionens tillsyn mot Nordea riktade främst in sig på bankens 

hantering av kunder med utlandsanknytning, bland annat personer som befinner 

sig i politiskt utsatt ställning, private banking-kunder, 

korrespondentbankförbindelser och kunder som är juridiska personer men med 

skatterättslig hemvist utanför Norden. En del i arbetet var att se över Nordeas 

interna styrning och kontroll och Finansinspektionen tog därför även del av 

rapporter från de interna kontrollfunktionerna, bland andra compliance.
108

 Redan 

2009 identifierade dock Finansinspektionen vissa brister i bankens efterlevnad av 

penningtvättsregelverket. De åtgärder som Nordea påstod sig ha vidtagit ansågs 

emellertid av tillsynsmyndigheten vara tillräckliga för att de på ett adekvat sätt 

skulle åtgärda de identifierade bristerna.
109

 Vid en ny undersökning 2012 kunde 

Finansinspektionen konstatera att Nordea fortfarande hade brister i efterlevnaden 
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av penningtvättsregelverket och kravet på att uppnå kundkännedom. Eftersom 

flera av överträdelserna betraktades som allvarliga samt det faktum att banken 

trots vetskap om bristerna inte åtgärdat dessa eller tydligt förklarat varför så var 

fallet meddelade Finansinspektionen en anmärkning i april 2013 i förening med 

en straffavgift på 30 miljoner kronor.
110

  

 

I skälen till de senaste bristerna som resulterat i beslutet om en varning i förening 

med en straffavgift på 50 miljoner kronor belyser Finansinspektionen vikten av 

en ändamålsenlig och verksamhetsanpassad riskbedömning i en banks arbete för 

att motverka riskerna med penningtvätt. Vidare poängteras att omfattningen på 

vilka åtgärder en bank måste vidta för att motverka sådan brottslighet kan variera 

beroende på bankens storlek och verksamhet. En faktor som kan påverka vilka 

åtgärder verksamhetsutövaren förväntas ta är storleken på kundbasen, något som 

med avseende på en bank som Nordea ofta är stor.
111

 

 

En av de brister som Finansinspektionen identifierade gällde Nordeas interna 

styrning och kontroll som är ett krav för att leva upp till 

penningtvättsregelverket. Till den interna kontrollen räknas 

compliancefunktionen. Under åren 2010-2014 identifierade 

compliancefunktionen brister i den interna efterlevnaden av 

penningtvättsreglerna. Till ledningen rapporterades dock att riskerna som 

uppmärksammats kring regelefterlevnaden blev hanterade på ett adekvat sätt.
112

 

Finansinspektionen ansåg att rapporteringen till Nordeas styrelse varit för 

övergripande och generell och att den bild av riskerna kring bankens bristfälliga 

regelefterlevnad på penningtvättsområdet som getts inte varit saklig och 

allsidig.
113
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Inte heller styrelsen undgick kritik i samband med tillsynsärendet. 

Finansinspektionen lyfte fram styrelsens uppgift att etablera och kontinuerligt 

utvärdera interna riktlinjer för den interna kontrollen samt att det är styrelsen som 

ansvarar för att en verksamhetsutövare följer gällande regelverk.
114

 

Finansinspektionen konstaterade mot bakgrund av att de interna 

kontrollfunktionerna inte klarat av att förmedla en tydlig, aktuell och tillförlitlig 

bild av bristerna i banken samt att arbetet för att åtgärda dessa var otillräckligt, 

att Nordeas styrelse brustit i sin skyldighet att se till att bolaget har en 

tillfredsställande intern kontroll.
115

 

5.2.2 Handelsbanken 

I jämförelse med Nordea blev påföljden inte riktigt lika kännbar för 

Handelsbankens räkning. Finansinspektionen riktade in granskningen mot 

Handelsbanken enligt samma kriterier som mot Nordea, det vill säga där det 

generellt kan tänkas finnas en högre risk för penningtvätt.
116

 

Tillsynsmyndigheten tryckte på vikten av att en bank har en ändamålsenlig 

riskhantering kring penningtvätt och finansiering av terrorism för att inte rubba 

förtroendet för den enskilda banken och i förlängningen den svenska marknaden i 

stort. I likhet med vad som stått klart i den föregående presentationen av 

penningtvättsregelverket konstaterade Finansinspektionen att det i huvudsak är 

upp till den enskilda banken att göra en ändamålsenlig riskbedömning och 

fördela resurserna på ett sådant sätt att den blir verksamhetsanpassad.
117

  

 

Handelsbanken förklarade under tillsynen av Finansinspektionen att banken inte 

tillämpar någon riskklassificering av varje kund utan i stället har bedömt kunden 

utifrån dess enskilda egenskaper. Även om banken har haft en form av interna 

riktlinjer för hur riskklassificeringen av kunder ska gå till så har dessa inte 

fungerat i praktiken. Om en kund har bedömts utgöra hög risk för penningtvätt så 
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har ingen ytterligare analys sedan gjorts kring vad den klassificeringen faktiskt 

ska innebära för den specifika kunden. Finansinspektionen saknade alltså främst 

själva analysen eller motiveringen till varför Handelsbanken kommit fram till att 

den ena kunden riskklassificerats si och den andra så.
118

 

 

Det konstaterades även stora brister avseende Handelsbankens tillämpade 

åtgärder för att uppnå kundkännedom.
119

 Det saknades exempelvis i 88 fall av 90 

tagna stickprov information om den aktuella affärsförbindelsens art. Även de 

skärpta åtgärderna för att uppnå kundkännedom om respondentbanker utanför 

EES eller individer som betraktas som PEP som är bosatta utomlands var i det 

närmaste obefintliga. Banken tog heller inte reda på kunders verkliga huvudmän 

och förlitade sig till ett register i sina undersökningar. Den fortlöpande 

uppföljningen av kundrelationerna var också i nästan alla fall obefintlig.  

 

Också Handelsbankens compliancefunktion ansågs ha rapporterat vissa brister 

till styrelsen men samtidigt en generell bekräftelse om att banken hade ett 

tillräckligt system för hantering av penningtvättsrisker. Styrelsen hävdade att den 

fått information och att banken vidtagit åtgärder men Finansinspektionen var av 

en annan uppfattning och konstaterade därför att styrelsen brustit i sin skyldighet 

att följa regelverkets krav på riskhantering.
120

 På grund av att Handelsbankens 

överträdelser av Finansinspektionen inte ansågs så allvarliga att det fanns skäl att 

återkalla bankens tillstånd fanns inte heller möjligheten att utdela en varning kvar 

och därför landade tillsynsmyndigheten på en anmärkning i förening med 

straffavgift på 35 miljoner kronor.
121

 

5.2.3 Synpunkter kring Finansinspektionens beslut 

De två fallen mot Nordea och Handelsbanken ger upphov till en hel del 

intressanta problemställningar med avseende på styrelseansvar och 
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penningtvättsregelverket. Mot bakgrund av presentationen av gällande 

penningtvättsregelverk som gjorts i föregående kapitel samt den interna 

compliancefunktionens roll framstår det inte som någon direkt överraskning att 

Finansinspektionen tvingades ingripa. Det tycks finnas två faktorer som spelat en 

i grunden avgörande roll för bankernas totala misslyckande i arbetet att effektivt 

efterleva penningtvättsregelverket. Dels har styrelsen i utgångspunkten inte 

förmått etablera och följa upp interna riktlinjer och rutiner för hur det här arbetet 

ska gå till. Dels tycks inte heller de interna kontrollfunktionerna i tillräcklig grad 

ha klarat av att bilda sig en helhetsbild av de brister som förekommit samt i sin 

rapportering tillbaka till styrelsen misslyckats med att på ett adekvat sätt 

förmedla de brister som trots allt har uppmärksammats. Det är styrelsen som bär 

det yttersta ansvaret för dessa brister. 

 

Att Nordea exempelvis under lång tid inte ens identifierat högriskkunder vilket 

lett till att banken under många år haft affärsrelationer med personer som 

klassificeras som PEP utan att själv känna till det är naturligtvis mycket 

allvarligt.
122

 Huvudorsaken till att compliancefunktionen har brustit i de båda 

fallen kan tänkas bero på dålig styrning i största allmänhet. En annan tänkbar 

faktor som med största sannolikhet spelat en stor roll är att instituten avsatt för 

lite resurser till den här typen av frågor. Med andra ord intagit en hållning som 

inte betraktat problemen på tillräckligt stort allvar och därför inte investerat 

tillräckligt mycket i arbetet för att motverka penningtvätt. Att det finns personer 

som är kompetenta nog att utföra funktionen på ett dugligt sätt lär det knappast 

råda någon tvekan om. De sannolika orsakerna till bankernas stora brister kan här 

till viss del beskrivas som en konsekvens av penningtvättsregelverkets 

barnsjukdomar, det vill säga att aktörerna helt enkelt inte hunnit med att förstå 

allvaret i situationen som konstant tenderar att bli allt större. Problemet med ett 

sådant resonemang är däremot att penningtvättsregelverket har funnits i sin 

nuvarande utformning i över fem års tid. Det kan därmed knappast som försvar 
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hävdas bristande förståelse av regelverkets innebörd och omfattning. Ännu 

mindre tungt blir ett sådant argument vid beaktande av det faktum att 

Finansinspektionen vid ett flertal tillfällen under åren 2010-2014 haft synpunkter 

och uppmärksammat stora brister. Trots detta har alltså till synes väldigt lite 

presterats för att komma till rätta med problematiken. 

 

Tillsynsförfarandena mot bankerna inleddes under den tidigare lagstiftningen 

som endast möjliggjorde att ett maxbelopp på 50 miljoner kronor utdömdes.
123

 

Det här taket finns inte längre kvar utan enligt nu gällande ordning kan i stället 

sanktionsavgiften fastställas till så högt som tio procent av bolagets omsättning 

närmast föregående räkenskapsår.
124

 Hade tillsynen påbörjats idag kan det därför 

argumenteras för att bötesbeloppen med stor sannolikhet också hade blivit helt 

andra summor, åtminstone för Nordeas räkning som dömdes till högsta möjliga 

belopp enligt den tidigare gällande lagstiftningen. Mot bakgrund av vad som 

framkommit kring penningtvättsregelverkets tyngd under avsnitt 3.3.1 och 3.3.2 

måste det snarast betraktas vara ett faktum att personer i bankernas 

bolagsledningar i mer eller mindre utsträckning hade blivit personligt ansvariga 

för bristerna om de uppdagats idag. Bristerna hade påpekats av 

Finansinspektionen vid tidigare tillfällen och med hänsyn till 

förarbetsuttalandena till de nya reglerna om personligt ansvar kan det knappast 

råda något tvivel om att det hade funnits utrymme för sanktioner mot enskilda 

individer. Med hänsyn till det komplexa penningtvättsregelverket som har 

presenterats under fjärde kapitlet är det dock tvivelaktigt med en ordning där 

enskilda fysiska personer nu kan lastas för att institutet har misslyckats med att 

genomföra regelverket. Som visat finns det stora svårigheter med att förverkliga 

kraven i praktiken och frågan är om det ansvaret i så stor utsträckning bör läggas 

på vissa fysiska individer.   
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Skälet till att presentera dessa två fall av ingripanden från Finansinspektionen är 

det anmärkningsvärda men samtidigt illustrativa i att två så stora banker har gjort 

så oerhört fel. Det bäddar för viss oro vad avser alla övriga mindre bolag som 

exempelvis bara bedriver värdepappersrörelse men som omfattas av samma 

regler. Att Nordea och Handelsbanken har stora avdelningar för compliance är 

ingen främmande tanke. Trots detta var bankernas interna rutiner under all kritik. 

Mot bakgrund av penningtvättsregelverkets komplexitet och numera i vissa delar 

orimliga krav på aktörerna som framgått i fjärde kapitlet är det samtidigt inte helt 

oförklarligt att bankerna haft problem med att genomföra lagstiftningen på ett 

godtagbart sätt.  En mindre aktör som med säkerhet lever mer på marginalen i en 

ur regleringssynpunkt redan resurskrävande bransch har troligen inte fått en 

enklare uppgift lösa. Å andra sidan ska det som framgått finnas ett visst mått av 

svängrum eftersom varje aktör ska anpassa sitt arbete enligt de risker som den 

egna verksamheten kräver. Det svåra däremot måste ligga i att fastställa vad som 

är rätt och riktig resursallokering i det enskilda fallet. En storbank med miljontals 

privatkunder behöver naturligtvis tillämpa en helt annan apparat för att uppfylla 

penningtvättsregelverket än vad en aktör med endast några få institutionella 

kunder kan tänkas behöva. Samtidigt kan inte bortses från risken att allt för 

mycket av bedömningen kring vad som är lämpligt i det enskilda fallet blir 

godtycklig. Frågan som kan ställas är om det här är vad lagstiftaren i själva 

verket avsåg när reglerna infördes. Som tidigare har framgått är det i den 

finansiella sektorn av stor vikt att regler är effektiva såväl ur ett aktörsperspektiv 

som i relation till det problem som de är tänkta att angripa. Det är diskutabelt om 

det går att påstå att penningtvättsregelverket totalt sett kan betraktas leva upp till 

det idealet.  

5.3 Fallet Pernilla Ström 

I efterdyningarna av finanskrisen 2008 fick en annan svensk bank stora problem 

med sin verksamhet. Bankens tradingportfölj hade sedan en längre varit kraftigt 

övervärderad och Finansinspektionen fann alltför omfattande brister i HQ Bank 

AB:s interna arbete kring fullgörandet av sina skyldigheter enligt såväl 
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redovisnings- som kapitaltäckningsregler. Det här resulterade till slut i att 

Finansinspektionen den 28 augusti 2010 beslutade om att dra in bankens tillstånd 

att driva bank- och värdepappersrörelse.
125

 I HQ Banks holdingbolag tillika 

moderbolag HQ AB:s styrelse var Pernilla Ström ledamot men hon avgick kort 

efter Finansinspektionens beslut och valdes sedermera till styrelseledamot i 

Öhman Fonder som anmälde detta till Finansinspektionen.
126

 Finansinspektionen 

beslutade kort därefter att Ström inte uppfyllde de krav som ställs på den som ska 

ingå i bolagets styrelse på grund av Ströms tidigare uppdrag i HQ AB. Ström 

överklagade detta beslut på egen hand till förvaltningsrätten och ärendet 

hamnade till slut hos Högsta förvaltningsdomstolen.
127

 Det Finansinspektionen 

byggde sitt beslut på var inte Ströms erfarenheter och insikter beträffande 

fondförvaltning, utan det grundades helt i hennes tidigare styrelseuppdrag. Enligt 

Högsta förvaltningsdomstolens mening måste ett holdingbolags styrelse anses ha 

ett ansvar i förhållande till dotterbolag och inte minst vad avser frågor som är 

avgörande för att kunna bedöma bolagets finansiella förhållanden.
128

 Högsta 

förvaltningsdomstolen betonar dock det faktum att Finansinspektionen innan 

beslutet fattades gjort Öhman Fonder uppmärksam på Ströms bakgrund i HQ 

AB. Det framkom vidare inget i själva ledningsprövningsärendet som visade att 

Ström inte skulle ha haft del i ansvaret för moderbolagets skötsel av 

dotterbolaget.
129

   

 

Det kan således utläsas av domen att Högsta förvaltningsdomstolen mot 

bakgrund av de omständigheter som föranledde Finansinspektionens beslut ansåg 

att det fanns fog för Finansinspektionens beslut. En tolkning av ett sådant 

konstaterade bör kunna vara att om det hade lyfts fram omständigheter i samband 

med ledningsprövningsärendet som visade att Ström i egenskap av 

styrelseledamot i HQ AB inte haft del i ansvaret av HQ Bank AB:s misslyckande 
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så är det tänkbart att utgången kunnat bli annorlunda. En viktig aspekt som 

rättsfallet till viss del belyser gäller principen om att varje styrelse svarar för det 

egna bolagets verksamhet. Utgången i målet mot Pernilla Ström visar att 

styrelsens ansvar i ett moderbolag, åtminstone i fall där moderbolaget utgörs av 

ett finansiellt holdingbolag, i vissa avgörande hänseenden kan sträcka sig utanför 

det egna bolaget. Även om Högsta förvaltningsdomstolen inte utvecklar det 

resonemanget något ytterligare så får det trots allt betraktas som ett fullt rimligt 

ställningstagande eftersom dotterbolagets finansiella förhållanden måste antas ha 

betydelse för holdingbolagets totala finansiella förhållanden.  

 

Samtidigt är det dock även intressant med det skiljaktiga justitierådet Thomas 

Bulls resonemang som i stället vill avslå Finansinspektionens överklagan.
130

 

Enbart den omständigheten att Ström var ledamot i moderbolaget HQ AB:s 

styrelse utgör enligt skiljaktige inte tillräckligt konkreta skäl för att 

tillsynsmyndigheten ska anses ha haft fog för beslutet mot Öhman Fonder. Det 

här är viktiga frågeställningar. Att en styrelseledamot enbart på grund av ett 

tidigare uppdrag i ett holdingbolag vars dotterbolag hade stora risk- och 

kapitaltäckningsproblem drabbas av sådana långtgående konsekvenser trots sina 

kunskaper, insikter och personliga egenskaper är givetvis bekymmersamt. Enligt 

aktiebolagen svarar varje moderbolags styrelse även för koncernens ekonomiska 

situation.
131

 Trots detta kan det tänkas finnas viss risk att de övriga 

bolagsstyrelsernas ansvar i en företagsgrupp riskerar att undergrävas om ansvaret 

hos moderbolagets styrelse ska sträcka sig lika långt som ansvaret hos de egna 

övriga bolagens styrelser.
132

 

5.4 Ett europeiskt perspektiv på de svenska finansregelverken 

För att förstå delar av skälen till varför den finansiella sektorn i vissa delar tycks 

ha hamnat i en inte helt dynamisk situation med avseende på så väl kontroll- som 

tillämpningsproblem behöver blicken riktas utanför Sveriges gränser. 
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Kapitalmarknadslagstiftningen inom EU har likt övrig unionslagstiftning 

inneburit en strävan mot att uppnå en integration och tillnärmning av den inre 

marknaden och hela regelsystemet har utformats med siktet inställt på en 

gemensam marknad för finansiella tjänster.
133

 Den senaste finanskrisen har dock 

bidragit till ett skifte där tyngdpunkten i stället riktats mot att ändamål bakom 

reglering nu snarare bygger på hänsyn till att uppnå systemstabilitet.
134

 Kanske 

kan det till viss del fungera som förklaring till varför penningtvättsregelverket är 

så omfattande och konstant föränderligt ur skärpande synpunkt. Av det skälet kan 

också tänkas att det inte längre är lika viktigt att väga in aktörernas och 

marknadens intressen i samma grad som tidigare vid utformandet av nya 

regelverk. Av samma skäl kan det förklara varför vi idag har en ny ordning i 

Sverige där tillsynsmyndigheten ska utreda och ingripa mot enskilda fysiska 

personer. 

 

Alla EU-medlemsstaters egen respektive kapitalmarknadsrätt bygger till största 

delen på direktiv och förordningar från EU.
135

 Lagstiftningen har ökat på senare 

tid, så väl med avseende på antalet bestämmelser som regelområden och den 

måste vara så flexibel och generell som möjligt för att samtidigt vara 

anpassningsbar till nya teknologier och förändringar på marknaderna.
136

 Mot den 

bakgrunden kompletteras därför lagstiftningen med föreskrifter från de olika 

tillsynsmyndigheterna, något som även har exemplifierats tidigare i den här 

framställningen i samband med genomgången av penningtvätts- och 

ledningsansvarsreglerna. 

 

Det överstatliga samarbetet på det finansiella området efter finanskrisen 2008 

som innebär att europeiska finansiella tillsynen numera fått en förstärkt roll har 
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varit nödvändigt och accepteras med självklarhet av medlemsstaterna.
137

 En 

gemensam inre marknad blir omöjlig att handskas med om inte också tillsynen 

kan vara gemensam. Frågan är däremot om strävan att uppnå ett stabilare 

finansiellt system kan uppnås enbart genom viss samordning på tillsynsnivå. Det 

är de facto fortfarande Finansinspektionen som utövar tillsynen mot institut som 

är registrerade i Sverige och det ska mycket till innan det kan hävdas att tillsynen 

verkligen sker på överstatlig nivå inom EU.
138

 Det är viktigt att komma ihåg att 

så är fallet vid nationellt lagstiftningsarbete även om det har EU-rättslig grund. 

Som tidigare framgått är en stor del av de finansiella regelverken en konsekvens 

av medlemskapet i EU, inte minst de delar som är under utvärdering i det här 

arbetet. Det betyder att det inte är helt upp till medlemsstaterna vilka regelverk 

som måste implementeras men det är viktigt att komma ihåg att det oftast finns 

utrymme för viss egen tolkning och kreativitet.  
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6. Avslutning 

6.1 Konsekvenser av nu gällande system 

Två av Sveriges största banker har blivit bötfällda av Finansinspektionen på 

grund av bristande rutiner kring det riskbaserade förhållningssätt som de är 

skyldiga att inta gentemot sina kunder enligt regelverket. Nordea ska betala 50 

miljoner kronor och Handelsbanken 35 miljoner kronor.
139

 Om bristerna hade 

upptäckts av Finansinspektionen idag hade med stor sannolikhet fysiska personer 

blivit personligt ansvariga. Mot bakgrund av det gällande penningtvättsregelverk 

som har presenterats i den här framställningen kan det ifrågasättas om det är 

rimligt att ha en sådan ordning. Som visat finns det en tradition av egenkontroll 

inom aktiebolag och inte minst när det gäller aktiebolag under tillsyn enligt LVM 

eller LBF. Däremot har kraven på egenkontroll inom den finansiella sektorn ökat 

markant under senare år och en rimlig slutsats är att den utvecklingen utgör en 

bidragande orsak till att Finansinspektionen fann så allvarliga brister hos både 

Handelsbanken och Nordea.  

 

De övergripande ändamålen bakom regelverken kan knappast ifrågasättas. Det 

finns definitivt ett allmänintresse i att förhindra att olika aktörer på 

finansmarknaden bidrar till kriminell verksamhet i form av penningtvätt och 

finansiering av terrorism. Något som däremot förtjänar viss eftertanke är om det 

verkligen är rätt att överlåta så pass mycket av kontrollen till varje enskild aktörs 

skönsmässiga bedömning. Som belysts i tidigare avsnitt är complianceinstitutet 

ett förhållandevis nytt fenomen på den svenska marknaden och därför är det inte 

heller osannolikt att det generellt saknas en tillräcklig kunskap om vad som 

förväntas av aktörerna. Givetvis tjänar inte ett sådant argument som ursäkt för 

undermålig intern styrning men det är högst anmärkningsvärt att två av Sveriges 

största banker trots allt kunnat ha en så eftersatt kunskap och kontroll på 

området. Eftersom det är föga sannolikt att två aktörer av sådan dignitet av rent 
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ointresse haft sådana brister bör det rimligtvis ligga någon annan orsak till grund. 

Den regelkomplexitet i största allmänhet som en aktör på finansmarknaden idag 

måste hantera skulle kunna vara en faktor som spelar in. Den ekonomiska 

aspekten är en annan, att implementera och upprätthålla en omfattande 

regelefterlevnad är självfallet inte gratis, särskilt om aktörerna upplever 

osäkerheter kring exakt vad det är som förväntas av dem. Nordea uppgav 

exempelvis i ett yttrande till Finansinspektionen några månader innan den 

beslutade varningen med förenad straffavgift att banken beslutat att under 2015 

ytterligare intensifiera sitt arbete med att bland annat utveckla kontroller och 

därför även ge compliancefunktionen mer resurser.
140

 Som visat har mycket av 

de närmare riktlinjerna överlåtits av lagstiftaren åt tillsynsmyndigheten att 

bestämma. Finansinspektionen har egna föreskrifter och allmänna råd som 

aktörerna förväntas följa. Föreskrifterna ger ett hum av vad som förväntas av ett 

bolag under tillsyn men kan inte påstås ge någon fullt uttömmande vägledning 

för hur den interna kontrollen ska bedrivas utan det är åter upp till aktörerna att 

tillse att det finns en tillräckligt fungerande regelefterlevnad i bolaget. Det här 

gäller även det förhållandevis nya kravet på att styrelsen ska genomgå 

kontinuerlig utbildning. 

 

Det har framgått att omkring 130 miljarder kronor blir tvättade i Sverige varje år. 

Det är ett stort belopp som staten förlorar i skatt och en ansenlig summa pengar i 

största allmänhet. Det är inte heller osannolikt att beloppet kan tänkas rubba en 

del av allmänhetens förtroende för marknadens aktörer. Frågan är i vilken 

utsträckning det är rimligt att lägga över det fulla ansvaret för ett sådan rubbat 

förtroende på just marknadens aktörer. På ett sätt kan det i det närmaste 

argumenteras för att lagstiftaren betraktar den finansiella sektorns 

verksamhetsutövare som en form av mellanhänder som möjliggör 

penningtvättsbrott. Att det då bara skulle vara Nordea och Handelsbanken som 

står för den otillbörliga kurirverksamheten är inte särskilt sannolikt. Det troliga är 
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i stället att många aktörer har svårigheter att uppfylla de högt ställda kraven och 

den springande punkten är hur långt branschen ska lastas för sina 

tillkortakommanden att uppfylla ett komplicerat och i allra högsta grad 

resurskrävande regelverk. De flesta verksamheter som bygger på allmänhetens 

tillgång kan indirekt påstås främja brott. För den sakens skull finns inga särskilda 

krav på biluthyrningsfirmor eller hotellverksamheter att göra en noggrann 

bakgrundskontroll innan bilen eller rummet hyrs ut. Sådana verksamheter kanske 

inte i samma utsträckning kan hävdas utgöra den grundbult i samhällsekonomin 

som den finansiella sektorn generellt sett kan sägas göra. Liknelserna är likväl 

nödvändiga för att belysa problemet med att bolag i finansbranschen i huvudsak 

erbjuder produkter och tjänster, precis som de flesta andra företagsverksamheter, 

men har helt andra krav ställda på sig att leva upp till diverse komplexa 

regelverk. Om aktörerna begår något fel eller tolkar de komplexa regelverken fel 

så riskerar de att få stora belopp i böter och kanske till och med att tvingas 

upphöra med sin verksamhet. Ändamålen bakom de finansiella regelverken har 

tydligt framgått vid det här laget. Vad som är viktigt att poängtera här är att det 

måste betraktas som ett misslyckande den dagen den finansiella sektorns aktörer 

lägger merparten av sin tid och sina resurser på att jaga olika regelverk i stället 

för att utveckla sina finansiella produkter och tjänster. Det är trots allt dessa 

produkter och tjänster som utgör själva kärnan i branschens nytta för 

samhällsekonomin. Skälet till att lyfta dessa frågeställningar bottnar inte i en 

vilja att avskaffa alla regelverk utan endast framhäva vissa konsekvenser som de 

kan föra med sig och vilka överväganden som är viktiga att göra för framtida 

lagstiftande.  

 

De hittills presenterade negativa följderna av systemet, om de så beror på 

lagstiftaren, rättstillämpningen eller marknadsaktörerna leder till en rad 

frågeställningar. Det går inte att bortse från vad konsekvenserna hade blivit om 

Finansinspektionen påbörjat sin tillsyn mot Nordea och Handelsbanken idag, 

funnit samma brister och kommit fram till liknande slutsatser. De nya reglerna 

skulle troligen innebära betydligt mer svidande sanktionsavgifter mot instituten 
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men inte minst troligen också aktualisera personligt ansvar hos enskilda individer 

i respektive bolagsledning. Det har framgått att penningtvättsregelverket utgör ett 

skyddsvärt samhällsintresse som kan aktualisera ansvar enligt de nya reglerna om 

personligt ansvar. Det här ansvaret går nu långt mycket längre än vad som 

traditionellt gällt inom ramen för ett aktiebolag. Inom aktiebolagsrätten finns 

sedan länge ordentliga ansvarsramar där styrelse och verkställande direktör ur 

skadeståndsrättsligt hänseende kanske till och med kan sägas ansvara för att 

allmänna råd och rekommendationer från myndigheter eller organisationer 

följs.
141

 Kraven på bolagens organisation har tillspetsats ytterligare med avseende 

på bolag som omfattas av LVM och LBF och kan knappast utformas på ett 

tydligare sätt. Att nu ta ett så stort kliv som reglerna om personligt ansvar trots 

allt måste betraktas innebära förefaller högst anmärkningsvärt mot bakgrund av 

det regelverk som redan finns. Förvisso har reglerna införts som en konsekvens 

av EU:s senaste kapitaltäckningsdirektiv men det finns ett tämligen stort 

utrymme för uppfinningsrikedom på nationell nivå och det hade inte skadat med 

ett mer grundligt förarbete. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen i fallet med Pernilla Ström snuddar vid principen 

om att varje bolags styrelse ska svara var för sig och kanske kan det hävdas att 

principen åtminstone inom den finansiella sektorn i någon mån har spelat ut sin 

roll. Uppdelningen av ansvaret mellan styrelser är en viktig aspekt när det 

kommer till utvecklingen på just regelverksområdet i den finansiella sektorn. För 

att det i utgångspunkten ska vara möjligt för en bank som står under en rad olika 

tillstånd att faktiskt leva upp till de krav som regelverken ställer upp kan tänkas 

att det också i viss mån förutsätter att varje styrelse i de olika dotterbolagen 

svarar var för sig. De redan komplexa organisatoriska problem som regelverken 

ibland tycks leda till lär knappast bli mindre komplexa om inte ansvaret i viss 

mån delas upp. Inte sällan kan tänkas att en bank har spritt ut sina tillstånd på 

flera dotterbolag som i sin tur ytterst genom sina egna respektive styrelser 
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ansvarar mot Finansinspektionen. Med de nya reglerna om personligt ansvar 

ställs frågan på sin spets; vilka fysiska personer i vilka styrelser är det som ska 

hållas ansvariga för ett totalt misslyckat genomförande av exempelvis 

penningtvättsregelverket? Även om det är viktigt att inte dra för stora växlar på 

Högsta förvaltningsdomstolens dom mot Pernilla Ström som egentligen avser 

själva lämplighetsbedömningen av en styrelseledamot och där domstolen inte 

utvecklar dessa frågor i någon större grad så reser det onekligen intressanta 

frågeställningar inför framtiden. Det komplexa penningtvättsregelverket kan nu 

på grund av de nya reglerna om personligt ansvar få direkta konsekvenser för 

fysiska personer i de olika aktörernas bolagsledningar och det kan ifrågasättas 

om den ordningen verkligen är rimlig med avseende på såväl individuella 

rättigheter som ändamålen bakom penningtvättsregelverket. 

 

Det är mycket lättare för en politiker att göra något efter en kris snarare än att 

inte göra något eftersom det troligen får bättre genomslag i media och vinner 

poäng hos allmänheten. Finansiella regelverk utgör samtidigt kanske ett av de 

allra viktigaste rättsområdena med tanke på marknadens och institutens 

sårbarhet, där det är särskilt viktigt att nya regleringar noga övervägs och inte 

implementeras som hafsverk.
142

 Det kan ifrågasättas om det är rimligt att det ska 

vara på det sättet. Logiken att vilja agera efter förödande eller allmänt 

provocerande händelser som får stora negativa konsekvenser till följd verkar helt 

naturlig och kan knappast ifrågasättas. Däremot förefaller det lika ologiskt att 

göra förändringar på löpande band och utan att ordentliga överväganden gjorts på 

förhand. 

6.2 Reflektioner 

Vad som har presenterats i den här uppsatsen ger en inblick i en liten men viktig 

del av de svenska finansiella regelverken samt deras överväganden och 

bakomliggande syften. Att påstå att det svenska regelverket skulle vara illa 

genomtänkt och ett hafsverk framstår som ett direkt felaktigt och överdrivet 
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påstående. Förmågan att utrida finanskrisen 2008 är ett exempel på att den 

svenska finansiella sektorn i stort inklusive de gällande regelverken i kontrast till 

andra länder uppenbarligen fungerar ganska väl. Däremot står det onekligen klart 

att det finns brister. Uppsummerat kan konstateras att dessa brister består i 

regelverkens i vissa delar otydligheter, deras generella komplexitet samt till viss 

del vid deras samverkan.  

 

Det finns uppenbara fördelar med att organisera ett arbete på överstatlig nivå som 

ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism med hjälp av 

gemensamma krafttag ur ett globalt perspektiv. Ett brett regelverk som riktar sig 

till en stor grupp aktörer inom olika verksamhetsområden är sannolikt helt 

nödvändigt för att verkligen råda bot på den typen av problem. Den finansiella 

sektorn präglas i viss mån av transaktioner som görs från land till land och från 

kontinent till kontinent tack vare dels en allt mer globaliserad värld, dels tekniska 

framsteg som möjliggjort en sådan utveckling. Det leder till ständigt nya vägar 

och möjligheter för individer att sätta in, ta ut och flytta pengar. Eftersom det i 

vanlig ordning inte bara är de moraliskt och lagligt riktiga möjligheterna som blir 

utnyttjade uppstår givetvis behovet av att reglera i viss utsträckning. Den 

utsträckning som pågår för tillfället kan dock diskuteras mot bakgrund av 

framför allt effektivitetsaspekten, användarvänligheten och rätten till personlig 

integritet. Som framgått av denna uppsats medför ett allt intensivare 

penningtvättsregelverk vissa konsekvenser på just sådana aspekter av bankernas 

verksamhet.  

 

Möjligheten att för Finansinspektionen ingripa med sanktionsavgifter mot fysiska 

personer i bolagsledningar är ett sidosteg från vad som gäller inom 

aktiebolagsrätten och vad som tidigare har gällt inom kapitalmarknadsrätten. Av 

det skälet samt att lagstiftaren överlåtit hela rättstillämpningen i frågor om 

personligt ansvar för fysiska personer åt Finansinspektionen är förändringen 

anmärkningsvärd i allra högsta grad. Lagstiftningen är förvisso restriktiv men 

frågan återstår på vilket sätt Finansinspektionen kommer att ta sig an 
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lagstiftningen i praktiken vid sina tillsynsutredningar. Den nya ordningen ska bli 

intressant att följa utvecklingen av då Finansinspektionen på egen hand både ska 

utreda och döma de fysiska personer som träffas av regelverket. Det är ett nytt 

inslag i svensk rätt som reser en rad ytterligare problemställningar om bland 

annat rättssäkerhet och än är knappast sista ordet sagt på den fronten. Det ska bli 

särskilt intressant att följa utvecklingen med blicken riktad mot mötet mellan 

penningtvättsregelverket och de nya reglerna om personligt ansvar. Det är visat 

att konsekvenserna av att inte uppfylla kraven på ett samhällsviktigt område som 

penningtvättsregelverket utgör med största sannonlikhet triggar reglerna om 

personligt ansvar. Mot bakgrund av hur komplext samma penningtvättsregelverk 

har visat sig vara för vissa aktörer går det att ana framtida konsekvenser för 

medlemmar av bolagsledningar i den finansiella sektorn. 

 

Det måste på samma gång betraktas som extremt allvarligt att framför allt en 

bank av Nordeas dignitet på den finansiella marknaden har haft så genomgående 

undermåliga rutiner i sitt arbete kring penningtvättsfrågor. Av det skälet är det 

kanske inte mer än rätt att det nu på ett effektivt sätt går att utkräva direkt ansvar 

av fysiska personer som till syvende och sist trots allt bär det yttersta ansvaret för 

de omfattande brister som har visat sig i tillsynsbesluten. I fallet med 

sanktionsavgifter mot fysiska personer förefaller det alltså i dagsläget finnas 

utrymme för att hålla en styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarig för 

bolagets bristande penningtvättsrutiner när bolagets överträdelse är allvarlig och 

den fysiska personen handlat grovt oaktsamt eller med uppsåt. Troligen hade så 

blivit fallet om Finansinspektionen inlett sin tillsyn mot Handelsbanken och 

Nordea idag med tanke på de brister som vid upprepade tillfällen påpekats av 

Finansinspektionen men trots detta inte åtgärdades av bankerna. Bedömningen av 

vad som ska betraktas som grov oaktsamhet är dock upp till tillsynsmyndigheten 

att göra och även om det går att överklaga ett sådant beslut till domstol kan det 

ifrågasättas vilken reell möjlighet detta egentligen utgör för den enskilde. Oavsett 

slutlig utgång leder troligen ett beslut om ingripande till allvarliga personliga 

konsekvenser för den enskilde såväl i mellantiden som efteråt.  
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Penningtvättsregelverket är sedan 1 augusti 2015 än mer invecklat och krävande. 

Det talar också för att det är svårt att motivera en så stor öppning för 

ingripandeåtgärder mot enskilda individer alldeles oavsett om 

Finansinspektionen i sitt tillsynsarbete ska ha i åtanke att reglerna om 

ingripanden i första hand riktar sig mot instituten. Som förvisso konstaterats 

kanske reglerna om personligt ansvar är precis vad som krävs för att den högsta 

ledningen verkligen ska börja inse allvaret i regelverken. Frågan som kan ställas 

är dock hur långt den allvarsamma inställningen hos lagstiftaren när det gäller de 

finansiella regelverken och dess betydelse ska sträcka sig. Som har gjorts klart i 

denna uppsats är det många steg och funktioner som ska stämma på flera olika 

plan för att regelverken ska kunna följas till punkt och pricka. Då förefaller det 

illavarslande att vissa fysiska personer riskerar få stå till svars på annat sätt än det 

sedvanliga via åtminstone domstolsprövning i första läget. Även om det får anses 

lite väl drastiskt att tala om en eventuell överreglering på finansmarknadsområdet 

kan det mot bakgrund av vad som framkommit i den här uppsatsen diskuteras 

huruvida intresset av att reglera och ställa allt högre krav på aktörerna ska få 

fortsätta till vilket pris som helst.  
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