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Sammanfattning 

Denna uppsats är skriven inom ämnesområdena associationsrätt och finansrätt och syftet är att 

granska och diskutera styrelsens personliga ansvar till följd av två nya direktiv på 

finansmarknadsområdet.  

 

Enligt aktiebolagslagen (2005:551),  kan styrelseledamöter i vissa fall åläggas ett personligt 

betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Även ett skadeståndsanspråk kan väckas gentemot 

ledamot enligt samma lag. För styrelseledamöter i kreditinstitut och fondbolag tillkommer 

ytterligare bestämmelser, dels från svensk rätt och dels från EU, som innebär ett utvidgat 

ansvar. Med syfte att upprätthålla förtroendet för det finansiella systemet och till följd av den 

globala finansmarknadskrisen år 2008 har ett nät av nya författningsregler, med ursprung i 

EU-direktiv, vuxit fram i många nationer.  

 

Som en del av de nya regelverken har ett flertal av dessa direktiv infört strängare krav på 

ledningsorganet. Kapitaltäckningsdirektivet samt UCITS V-direktivet är två utav dessa. 

Bestämmelserna har utformats på så sätt att Finansinspektionen, till följd av allvarliga 

överträdelser, skall kunna ingripa inte bara mot instituten eller fondbolagen utan även mot 

fysiska personer i ledningen. Sanktionsavgifter mot dessa skall kunna beslutas med ett belopp 

upp till fem miljoner euro. Genom dessa nya bestämmelser ges Finansinspektionen 

vidsträckta möjligheter att ingripa mot fysisk person vilket är ett nytt system i svensk rätt. 

 

Det höga beloppet samt den beslutsordning som skall ligga till grund för sanktioner har väckt 

många frågor bland praktiker inom finansmarknaden. Allt ifrån om bestämmelserna skall 

likställas med straff till möjligheten för ledningen att försäkra sig mot sanktionerna har 

diskuterats. För att ge en övergripande bild av branschens reaktioner har jag valt att i denna 

uppsats ta upp dessa frågor.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 

Med bakgrund i EU:s finanskris så har EU valt att se över de regler som styr och kontrollerar 

den finansiella världen för att förhindra nya kriser. Ett utav dessa regelverk är direktivet CRD 

IV som implementerats i svensk rätt och trädde i kraft den 1 maj 2015. Även UCITS V-

direktivet ska implementeras och en pågående översyn av fondregelverket är aktuell. 

Direktiven skärper bland annat det personliga ansvaret för styrelsen i kreditinstitut samt 

fondbolag. Syftet med denna uppsats är att granska dessa nya bestämmelser i respektive 

direktiv och undersöka hur de förhåller sig till styrelsens personliga ansvar enligt ABL. 

 

Frågeställningar som diskuteras i denna uppsats är: 

 

Har de nya bestämmelserna i CRD IV samt UCITS V som kan föranleda till sanktioner 

gentemot styrelsen i kreditinstitut samt fondbolag genomförts korrekt i svensk rätt och 

uppfyller de kraven på rättssäkerhet och förutsebarhet? 

 

Vad framkommer vid en jämförelse av det personliga ansvaret för styrelsen i kreditinstitut 

och i fondbolag med det personliga ansvaret för styrelsen i aktiebolag enligt ABL? Kan 

ansvarsförsäkringar ingås för Finansinspektionens sanktioner? 

 

Vilken verkan kommer implementeringen av sanktioner mot fysiska personer i styrelsen i 

kreditinstitut respektive fondbolag ha på styrelsearbetet? Vilka svårigheter kan uppstå? 

 

Tanken med denna uppsats är att den ska kunna läsas och förstås av främst jurister och 

juridikstuderande, men även av insatta inom finansmarknadsområdet. 
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1.2 Metod och material  

 

För att belysa och söka ge svar på de frågor som uppställts i föregående avsnitt har jag i denna 

uppsats huvudsakligen använt mig utav en rättsdogmatisk metod som utgår från en analys och 

systematisering av gällande rätt.  

I uppsatsens första del som behandlar aktiebolagslagen, kreditinstitut och fondbolag har en 

deskriptiv metod använts där lagtext, förarbeten och doktrin samspelat för att ge en 

helhetsbild av gällande rätt. Den doktrin som används är väl etablerad inom bolags- och 

finansmarknadsrätten och har använts som stöd för att förklara den lagtext som behandlats, 

samt för att beskriva förpliktelser och principer som inte uttryckligen framgår i lag.  

I uppsatsens andra del, som utgår från EU-direktiven CRD IV och UCITS V, har det EU-

rättsliga materialet fått betydelse. Det saknas i dagsläget doktrin som behandlar dessa nya 

regelverk och därför grundas analysen till stor del på läsning av bestämmelserna i respektive 

direktiv samt förarbeten. Ingen praxis finns ännu på området. 

Jag har även intagit en rättsanalytisk metod då jag försökt analysera huruvida 

implementeringen av behandlade EU-direktiv har varit lyckosam. Det framkommer även 

rättspolitiska argument i uppsatsen då eventuella aktiebolagsrättsliga konsekvenser har tagits 

upp. Jag har bevakat nyhetsrapportering och relevanta artiklar har använts för att kunna ge 

läsaren en uppfattning om branschens reaktion på de nya reglerna.  

 

1.3 Avgränsning och disposition 

I denna uppsats har jag valt att avgränsa bolagsledningens personliga ansvar till att endast 

omfatta styrelseledamot även om flertalet bestämmelser i aktiebolagslagen samt i direktiven 

CRD IV och UCITS V riktar sig mot hela bolagsledningen, det vill säga styrelse, 

verkställande direktör samt ersättare för dessa.  

För att möjliggöra en jämförelse med aktiebolagslagen så har jag för respektive direktiv valt 

att endast behandla kreditinstitut som är aktiebolag samt fondbolag och lämnat därmed 

utanför övriga typer av finansiella institut.  
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I uppsatsens första del, kapitel 2 och 3, utgår jag från aktiebolagslagen då jag beskriver de 

olika situationer då ett personligt ansvar för styrelseledamot kan uppstå. Jag ger även en 

överblick av vad ett kreditinstitut respektive ett fondbolag är, samt hur dessa regleras i svensk 

rätt. Endast fondbolag som förvaltar UCITS-fonder kommer att behandlas inom ramen för 

denna uppsats och specialfonder kommer att därmed lämnas åt sidan.  

I den andra delen, kapitel 4, redogörs för de nya administrativa sanktionerna som kan riktas 

mot fysiska personer enligt direktiven CRD IV samt UCITS V.  

I uppsatsens sista del, kapitel 5 och 6, granskar jag de olika konsekvenser direktivens nya 

bestämmelser kan ha för styrelsen men även för hur de förhåller sig till gällande rätt. En 

analys görs av huruvida dessa nya bestämmelser passar in i svensk rätt och om de uppfyller 

kraven på rättssäkerhet samt förutsebarhet för den enskilde.  
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2. Styrelsens ansvar i aktiebolag 

 

2.1 Introduktion 

 

Aktiebolaget är en mycket använd företagsform. Dess popularitet beror bland annat på 

flexibiliteten i företagsformen, en struktur där ägandet och förvaltningen av verksamheten är 

skild och ett begränsat betalningsansvar gäller för investerarna, men även på effektiviteten 

som följer av ett delat ägande. Gemensamt för aktiebolagen är deras syfte att bereda 

aktieägarna vinst, om inte annat framgår av bolagsordningen som anger verksamhetens 

föremål och art. Kännetecknande för aktiebolaget är att aktieägarna har ett begränsat 

personligt ansvar, i princip endast för de aktiekapital de tecknat1.  

 

I svensk rätt är aktiebolaget huvudsakligen reglerat genom aktiebolagslagen (2005:551), 

ABL, som utgör det grundläggande regelverket för svenska aktiebolags bildande, interna 

organisation och kapitalstruktur. 

 

2.2 Styrelsens uppgifter 

 

Bolagsstämman sammanträder i regel endast en gång om året. Det är det högst beslutande 

organet där aktieägare har en rätt att utöva sin rösträtt och besluta om bolagets 

angelägenheter. Ett aktiebolag måste dock också ha ett eller flera ledningsorgan som svarar 

för förvaltningen av bolagets angelägenheter samt företräder företaget utåt. Ett aktiebolag ska 

därför ha en styrelse med en eller flera representanter2. Styrelsen skall ha en ordförande vars 

uppgift är att leda styrelsens arbete. Styrelseordförande har ett större ansvar för bolagets 

förvaltning och organisation än övriga ledamöter3. 

 

I 8:4 ABL finner vi den mest övergripande bestämmelsen av styrelsens uppgifter. Enligt 

denna så skall styrelsen ansvara för bolagets organisation och förvaltningen av dess 

angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt 

ansvara för att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 

bolagets ekonomiska förhållande i övrigt kontrolleras. Styrelsen har, enligt 8:4 fjärde stycket 

                                                        
1 Johansson, s. 44 f 
2 8 kap. 1 § ABL 
3 Sandström, s. 221 
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ABL, möjlighet att delegera sina uppgifter vilket är en förutsättning i många fall för ett bolags 

verksamhet. Styrelsen behåller dock ett visst ansvar över de uppgifter som delegerats och bör 

ha en kontinuerlig kontroll över om delegationen kan upprätthållas.  

 

Styrelseledamotens uppdrag är att handla åt annans räkning och har således en 

sysslomannaliknande ställning gentemot bolaget.4 Enligt 18 kap i handelsbalken (1736: 0123 

2) är en syssloman en person som givits fullmakt att uträtta ärenden åt fullmaktsgivaren. 

Styrelseledamoten skall handla i bolagets intresse och visa bolaget omsorg. Styrelseuppdraget 

är förknippat med ett individuellt ansvar, vilket betonas i ABL genom att det uttryckligen står 

i 8:12 ABL att till styrelseledamot inte får utses någon som inte avser att delta i det uppgifter 

som styrelsen enligt lag är skyldig att utföra. En styrelseledamot kan inte på eget bevåg 

besluta att skicka en ersättare, endast suppleanter utsedda i behörig ordning accepteras.  

Det tyder på att uppdraget som styrelseledamot är grundat på förtroende för styrelseledamoten 

personligen. Var och en av ledamöterna har ett personligt ansvar förenat med 

skadeståndsansvar för sitt deltagande i styrelsens arbete och de beslut som fattas. För att 

styrelseledamot skall kunna undgå ansvar för en rättslig handling krävs det typiskt sett att 

ledamoten visat en motvillighet till medverkan exempelvis genom att reservera sig eller rösta 

emot ett beslut på bolagsstämman5. En styrelseledamot kan däremot inte stå till svars för 

beslut som tagits samt avtal som ingåtts innan ledamotens tillträde, eller som skett efter att 

denne lämnat styrelsen6. 

 

Men styrelsen är även ett kollegialt organ med ett kollegialt beslutsfattande som sker genom 

majoritetsavgöranden7.Smilla Det kollegiala ansvaret förutsätter ledamotens aktiva deltagande 

inom ramen för styrelsens arbete. Även om styrelsen har ett kollektivt ansvar för bolagets 

förvaltning så sker ansvarsutkrävandet för konkreta åtgärder eller beslut alltid individuellt 8. 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Dotevall, s. 159 
5 Ibid, s. 86 
6 Ibid, s. 49 
7 Sandström, s. 213 
8 Ibid, s. 395 
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2.3 Särskilda ansvarsområden som kan leda till personligt betalningsansvar för styrelse 

 

ABL reglerar vissa situationer då styrelseledamotens personliga ansvar för bolagets 

förpliktelser kan aktualiseras. Några utav dem är uttryckta i lag, andra följer av bolagsrättsliga 

principer. Jag kommer att kort redogöra för dessa olika situationer samt vilka följder ansvaret 

kan innebära enligt ABL:s skadeståndsrättsliga reglering. Detta för att i ett senare skede i 

uppsatsen, i enlighet med dess syfte, kunna göra en jämförelse med ansvaret enligt EU-

direktiven CRD IV samt UCITS V. 

 

 

2.3.1 Kapitalbrist 

 

Aktiebolagslagen föreskriver åtgärder som ska vidtas vid befarad kapitalbrist. Om dessa inte 

vidtas i tid kan en styrelseledamot, under vissa förhållanden, tillsammans med bolaget bli 

betalningsansvarig för dess skulder. Vid underlåtelse att upprätta kontrollbalansräkning, 

sammankalla en första kontrollstämma eller vidta annan åtgärd som krävs enligt ABL har 

styrelseledamöterna ett solidariskt personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, vilka 

uppkommer den tid under vilken passiviteten består. Att varje ledamot är skyldig att hålla sig 

underrättad om förhållandena i bolaget är utgångspunkten för bedömningen av 

styrelseledamöternas ansvar. Därför gäller det personliga betalningsansvaret för bolagets 

skulder även för styrelseledamots egen passivitet 9 . Bestämmelsernas syfte är att tvinga 

styrelsen att bevaka förändringar i bolagets eget kapital och ingripa när kapitalbristen blir 

kritisk genom att frågan tas upp på en bolagsstämma10. 

 

 

2.3.2 Värdeöverföring 

 

Den styrelseledamot som beslutat om olovlig vinstutdelning, medverkat vid dess 

verkställande eller upprättat eller fastställt en till grund för beslutet liggande oriktig 

balansräkning, kan bli skyldig att täcka den brist som uppstår i fall mottagaren inte kan 

återbetala det olovligen uppburna beloppet, se 17:7 ABL. Bristen kan uppstå på grund av att 

mottagaren är oåtkomlig, i god tro eller saknar betalningsförmåga. Det krävs att personen i 

                                                        
9 Andersson, s. 256 f  
10 Sandström, s. 336 
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fråga skall ha varit tydligt inblandad i hanteringen av den olovliga värdeöverföringen för att 

ansvar skall aktualiseras. 11  

 

2.3.3 Omsorgs- och lojalitetsplikt 

 

Styrelsens förtroendeställning innebär att denne har en omsorgs- och lojalitetsplikt i 

förhållande till bolaget. Omsorgsplikten är svår att definiera men kan sammanfattas som att 

varje ledamot ska vägledas av bolagets bästa vid fullgörande av sitt uppdrag. Huruvida en 

styrelseledamot har överträtt de aktsamhetsstandarder som han eller hon har att iaktta i 

förvaltningen av bolagets angelägenheter kan läggas till grund för bedömningen om 

omsorgsplikten åsidosatts 12 . Enligt Stattin finns det vissa fall som innebär ett sådant 

åsidosättande. Exempelvis så kan vårdslös företagsledning innebära att beslut fattas utan 

tillräcklig beredning eller att ett beslut innebär ett särskilt utpräglat risktagande. En 

styrelseledamot kan också ha brustit i sin vårdplikt om han eller hon underlåtit att iaktta sin 

övervakningsplikt eller agerat helt passivt och helt enkelt underlåtit att vidta någon åtgärd.13 

 

En strävan efter att uppfylla bolagets syfte, i de flesta fall att gå med vinst, ska ligga till grund 

för styrelsens arbete.14 Utöver ett gott uppsåt samt en respekt för stämmans beslut så måste 

bolagets bästa bedömas från fall till fall. Omsorgsplikten är inte bokstavligen uttryckt i lag 

men enligt doktrin så kan den utläsas indirekt genom 29:1 ABL15. 

 

Styrelseledamot har i uppdraget även en aktivitets- och handlingsplikt av varierande 

intensitet. Styrelseledamotens uppdrag tar främst sikte på de ärenden som avhandlats vid 

styrelsens sammanträden. Det förväntas att en ledamot är rimligt aktiv och självständig vid 

mötena samt tar ställning till de ärenden som föredras. Aktivitetsplikten omfattar en 

skyldighet att i rimlig omfattning granska bakgrunden till förslagen och på så vis inte bara ett 

val mellan olika förslag till beslut. Plikten kan variera beroende på ledamotens kompetens 

eller det eventuellt tilldelade ansvarsområdet. I situationer då bolagets ekonomi är svag och då 

fortsatta affärer hotar fordringsägarnas intressen skärps handlingsplikten16. 

 

                                                        
11 Sandström, s. 315 
12 Taxell, s. 66 
13 Stattin, s. 205 
14 Sandström, s. 20 
15 Ibid, s. 254 
16 Ibid, s. 256 
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Ledamoten kan ytterst tvingas välja att avgå om väsentliga påpekanden eller krav från denne 

inte tillmötesgås. Därför bör noteras att aktivitetsplikten inte upphör vid dörren till styrelsens 

sammanträdesrum. Ledamoten har även en plikt att visa skicklighet. Torsten Sandström anser 

att ”graden av skicklighet som krävs varierar i grunden med handlingssätt som är normala 

för en klok styrelseledamot i ifrågavarande typ av företag”. Han anför vidare att 

skicklighetsansvaret kan komma att skärpas till följd av en viss individuell skicklighet eller 

särskild kompetens, exempelvis har en ledamot som är jurist högre krav på sig.17 

 

Lojalitet- och omsorgsplikten skall anses ha rubbats om ledamoten med utnyttjande av sitt 

omdöme bort inse att en åtgärd varit onyttig för bolaget. Kravet på lojalitet återspeglas i 

ABL:s regler om jäv, se 8:23-24 ABL. Om en åtgärd för bolagets räkning kan vara till nytta 

för ledamoten själv samtidigt som den riskerar att strida mot bolagets intresse så skall 

åtgärden inte företas och ledamoten får inte befatta sig med frågan över huvud taget om 

jävsrisk finns18. Enskild ledamot skall även iaktta sekretess angående bolagets affärsmässiga 

förhållanden. En uttrycklig tystnadsplikt är inte lagstadgad i ABL, men följer av 

förtroendemannaställningen och omsorgsplikten mot bolaget.  

 

 

2.4 Skadestånd enligt aktiebolagslagen 

 

Vid fullgörandet av sitt uppdrag skall en styrelseledamot som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

skadar bolaget ersätta skadan. Utöver uppenbara brott mot ABL inkluderar ansvaret även 

brott mot bolagsordningen och tillämplig lag i övrigt, samt överträdelser av den tystnads-, 

lojalitets- och omsorgsplikt som är förknippat med förtroendeuppdraget, se 29:1 ABL. 

Skadeståndsreglerna i 29 kapitlet ABL avser endast rena förmögenhetsskador. Genom dessa 

bestämmelser vill man sanktionera att organledamöterna inte tillvaratar bolagets intressen då 

de agerar för bolaget. 19 

 

Skadeståndsansvaret är individuellt och baseras på följande presumtion. Vissa funktioner har 

givits bolagsorganen enligt ABL och de enskilda organledamöterna förväntas agera enligt 

                                                        
17 Sandström, s. 257 
18 Liksom vinstsyftet ska ABL:s jävsregler skydda aktieägarnas intressen. Det innebär att jäv inte uppkommer 

för den organledamot som äger alla aktier eller om alla ägare står bakom ett beslut i strid mot bolagsnyttan. 
19 Sandström, s. 392 
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dessa regler20. Utifrån vad den situation som lett till skada krävde, kan både aktivt och passivt 

handlande leda till ansvar21. För ansvar krävs att organledamoten handlat oförsvarligt, det vill 

säga visat oaktsamhet22. 

 

Oaktsamhetsprövningen, eller culpaprövningen, utgör ett centralt moment vid bestämmandet 

av huruvida ett ansvarssubjekt är ansvarigt eller ej enligt ABL:s 29 kapitel. En bedömning av 

om en aktiv handling eller en underlåtenhet kan sägas vara oaktsam eller inte görs med 

bakgrund av de olika skadeståndsrättsliga referenssystem, eller de handlingsnormer som är 

tillämpliga i sammanhanget. Frågan är huruvida skadeståndssubjektet ”borde ha agerat 

annorlunda i det fallet som är aktuellt för prövning”23. Dessa handlingsnormer kan hämtas 

från olika håll, till att börja med i ABL. En styrelseledamot bör låta sig dirigeras av reglerna i 

ABL, särskilt de som ålägger ansvarssubjekten plikter, för att undvika att göra sig skyldig till 

oaktsamhet enligt ABL:s 29 kapitel. Även tillämplig lag om årsredovisning samt 

bolagsordningen kommer utgöra relevanta grunder för att kunna utläsa handlingsnormer samt 

som måttstockar till grund för ett ställningstagande av huruvida ett handlande eller 

underlåtenhet innebär culpa.24 

 

Arbetsordningen som styrelsen årligen måste fastställa 25  samt de instruktioner om 

arbetsfördelningen mellan de olika bolagsorganen som styrelsen skall upprätta 26är av intresse 

vid culpabedömningen som blir aktuell vid skadeståndstalan mot styrelseledamot och av 

betydelse vid en oaktsamhetsbedömning enligt kap. 29 i AB 27 . Styrelsens 

delegationsmöjligheter genom arbetsordningen eller via instruktioner om arbetsfördelningen 

mellan bolagsorganen utgör dock aldrig en möjlighet för styrelsen att helt delegera ifrån sig 

sitt ansvar då styrelsen har en skyldighet enligt 8:4 fjärde stycket att tillse att delegationen kan 

upprätthållas. Styrelsen har således kvar ett visst ansvar när uppgift delegerats till annan. 

Enligt förarbetena28 till ABL kan ett sådant ansvar främst komma att bli gällande vid en brist 

                                                        
20 Sandström s. 395 
21 Ibid, s. 395 
22 Ibid, s. 396 
23 Svernlöv, s.135 
24 Prop. 1997/98:99 s. 179 
25 8 kap. 6 § ABL 
26 8 kap. 7§ ABL 
27 Prop. 1997/98:99 
28 Prop. 2004/05:85, s.  311 
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på omsorg vid val av ”annan” som delegerats uppgift ifrån styrelsen eller vid en bristande 

kontroll över delegatens skötsel av uppgifter över tiden29. 

 

2.5 Straffansvar  

 

Straffansvar för enskild ledamot kan uppkomma enligt 30:1-2 ABL. I dessa bestämmelser har 

man särskilt kriminaliserat vissa överträdelser av ABL. Endast om överträdelsen medför 

verklig skada eller fara för samhället eller enskild skall straffsanktionerna tillämpas.30  

 

De straffbestämmelser som finns utanför ABL, exempelvis i brottsbalken (1962:700) och 

skattebrottslagen (1971:69) har stor betydelse och sätter gränser för företags 

affärsverksamhet31. Påföljd enligt BrB kan endast drabba fysisk person, jfr 1:3 BrB32. När det 

gäller fysiska personers straffbarhet så är huvudregeln att straff endast kan drabba en person 

vars handlande uppfyller brottsrekvisiten. I de fall då brottsrekvisiten uppfylls av flera 

personer i aktiebolaget är utgångspunkten den följande. Om bolaget representeras av organen 

ska straff drabba företrädare i de bolagsorgan som har kompetens att agera utåt, det vill säga 

styrelse och VD33. 

 

2.6 Sammanfattande kommentar samt några ord om följande kapitel 

 

Jag har i detta kapitel redogjort för de olika situationer då ett personligt ansvar för en 

styrelseledamot kan uppstå, samt sagt några ord om straffrättsliga påföljder. Jag har i min 

redogörelse utgått från aktiebolagens ansvarsbestämmelser. Men för vissa specifika typer av 

aktiebolag som rör sig inom finansmarknadsområdet, och kan anses ha en betydande roll i 

samhället, är ansvaret inte begränsat till ABL:s bestämmelser. Det gäller bland annat 

kreditinstitut som är aktiebolag samt fondbolag, vilka jag skall ge en översiktlig beskrivning 

av i följande kapitel. 

 

 

                                                        
29 Prop. 2004/05:85, s. 617 
30 Svensson, s. 217 
31 Sandström, s. 409 
32 En särskild rättsverkan mot företag finns dock i form av företagsbot. Företagsboten drabbar näringsidkande 

subjekt, det vill säga aktiebolaget, se 36 kapitlet BrB.  
33 Sandström, s. 415 
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3. Kreditinstitut och fondbolag 

 

3.1 Inledning 

 

Till följd av den viktiga roll för samhällsekonomin som finansmarknadens olika aktörer har i 

dagens samhälle, har dessa gemensamt att deras verksamhet är föremål för en omfattande 

reglering. Verksamhetstillstånd för specifik verksamhet krävs. En eller flera myndigheter 

utövar tillsyn och kontroll över aktörerna. 34 

I svensk rätt regleras grundläggande villkor för att starta och driva verksamhet i bank- och 

kreditmarknadsföretag framförallt i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, LBF, 

och förordningen (2004:329) om bank och finansieringsrörelse. Ett kreditinstituts verksamhet 

är förenad med risker, bland annat kredit-, marknads-, och operativa risker. Av regelverket 

följer hur dessa risker ska hanteras. Regelverket baseras till stora delar på direktiv 

2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet och 2006/49/EG om kapitalkrav för 

värdepappersbolag och kreditinstitut.35 

Beteckningen kreditinstitut används i svensk rätt som gemensam för bank och 

kreditmarknadsföretag och definitionen återfinns i 1:5 p. 10 i LBF. En bank kan enligt 

definitionen i 1:5 1 st. 2 p. i LBF vara bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank. 

Bankaktiebolag definieras som ”ett aktiebolag som fått tillstånd att driva bankrörelse” i  

1:5 1 st. p. 3 samma lag. Begreppet ”institut” används också för kreditinstitut och är väl 

inarbetat i svensk rätt samt används i flera olika författningstexter och föreskrifter.36 

 

I 10 kap. LBF återfinns de särskilda associationsrättsliga bestämmelserna som gäller för 

bankaktiebolag enligt vilka ABL skall tillämpas om inte annat är särskilt föreskrivet. ABL 

utgör därmed den regelmässiga grunden även för bankaktiebolag om inte annat anges i LBF 

eller annan lag. 

 

På den svenska marknaden är Finansinspektionen den myndighet som huvudsakligen 

övervakar kreditinstituten37. Endast kreditinstitut som är aktiebolag kommer att behandlas 

inom ramen för denna uppsats.  

                                                        
34 Wallin, s. 42 
35 SOU 2013:65, s. 150 
36 SOU 2015:2, s. 285 
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En fond består av olika slag av finansiella tillgångar som tillsammans utgör en 

förmögenhetsmassa. En investerare erbjuds att köpa andelar i fonden. Fonder som 

förekommer i Sverige klassificeras antingen som värdepappersfonder eller investeringsfonder. 

I sin tur kan värdepappersfonder indelas i aktiefonder, räntefonder eller blandfonder 38 . 

Värdepappersfonder kallas också för UCITS-fonder eftersom de följer reglerna i det så 

kallade UCITS-direktivet, vars senaste version UCITS V ska närmare redogöras i avsnitt 4.2. 

Värdepappersfonder är huvudsakligen reglerade i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 

Lagen är utformad genom implementering av UCITS-direktivet. Investeringsfonder regleras i 

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder som bygger på AIFM-

direktivet. 

Ett fondföretag kan bildas på kontraktsrättslig- eller på associationsrättslig grund. Svenska 

värdepappersfonder är kontraktsrättsliga fonder. De är inte självständiga rättssubjekt och kan 

således inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter39. Ett fondbolag, det vill säga en 

fondförvaltare, sköter förvaltningen av värdepappersfonden. I 1:1 p. 8 lagen (2004:46) om 

värdepappersfonder, LVPF, definieras ett fondbolag som: ”ett svenskt aktiebolag som fått 

tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet”. Detta tillstånd utges av Finansinspektionen. 

Fondbolaget skall i förvaltningen av fonden handla endast i andelsägarnas gemensamma 

intresse och företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden 40 . 

Värdepappersfonder måste vända sig till allmänheten och anses nästintill uteslutande vara en 

konsumentprodukt. Då hushållens fondsparande är mycket stort finns många bestämmelser i 

LVPF som syftar till att stärka konsumentskyddet. Vissa av dessa skyddsregler innebär 

exempelvis krav på hur fondbolaget skall vara organiserat eller hur tillgångar i fonden skall 

hållas åtskilda och förvaras av ett förvaringsinstitut. Finansinspektionen har tillsyn över 

svenska fondbolag och förvaringsinstitut 41.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
37 Wallin, s. 42 
38 Ibid, s. 51 
39 UCITS V, s. 60 f 
40 Ibid, s. 61 
41 Ibid, s. 61 
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3.2 Särskilda krav på styrelseledamöter i bankaktiebolag och fondbolag 

 

De särskilda krav på ansvarssubjekten, särskilt styrelsen, som finns för att ett bolag skall 

beviljas tillstånd att bedriva bankrörelse återfinns i 3:2 första stycket p. 4 LBF. Av 

bestämmelsen följer att den som skall ingå i styrelsen bör ha tillräcklig insikt och erfarenhet 

för att delta i ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift42. 

Tillräckligt kunnande på området, eller åtminstone en förmåga att tillägna sig sådant 

kunnande är ett av kraven som ställs i propositionen till lagen43. Finansinspektionen har 

tillsynen över att ledningen i ett kreditinstitut uppfyller lämplighetskraven som ställs i LBF 

enligt 13:2 3 st. Finansinspektionen har, genom FFFS 2009:344 och ändringsförfattningen 

FFFS 2010:645, skapat instruktioner för vilka uppgifter en ledningsperson i ett kreditinstitut 

skall lämna vid en prövning av ledningspersonens duglighet.  

 

Kraven på en person som deltar i ledningen av ett kreditinstitut som är aktiebolag är alltså mer 

omfattande än på den som deltar i ledningen av ett aktiebolag som endast tillämpar ABL. 

Även skadeståndsansvaret är mer omfattande, vilket ska redogöras närmare i uppsatsens 

avsnitt 3.3. 

 

Motsvarande bestämmelse angående ledningens lämplighet fast i fondbolag återfinns i 3:1 p.4 

LVPF. Enligt lagens förarbeten46 så skall de personer som leder verksamheten i praktiken ha 

ett erforderligt gott anseende och tillräckligt med erfarenhet, även i fråga om den typ av 

fonder som bolaget förvaltar. Uppgifter om styrelsen skall ingå i den ansökan om tillstånd 

som behandlas av Finansinspektionen. För styrelseledamöter så skall bland annat andra övriga 

uppdrag samt ägarintressen i annat finansiellt institut eller i aktiemarknadsbolag anges. I 

Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9 47  finns vidare anvisningar om fondbolags 

ledningsprövning samt om den information om ledningen som skall lämnas till 

Finansinspektionen. Syftet är en bedömning av ett fondbolags lämplighet att driva 

                                                        
42 LBF 3:1 första stycket p. 4 
43 Proposition 2002/03:139 s. 364 f 
44 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning 
45 Finansinspektionens föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (2009:3) om ägar- och 

ledningsprövning 
46 Proposition 2002/03:150 s. 157 
47 Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder 
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fondverksamhet men även ett fullgörande av Finansinspektionens åtagande att främja en sund 

utveckling av verksamheten och uppfylla UCITS-IV direktivets krav48. 

 

3.3 Skadeståndsansvaret för styrelsen i bankaktiebolag och fondbolag 

 

I de tre första paragraferna i 6:e kapitlet i LBF anges vissa krav som ett kreditinstitut behöver 

beakta i sin verksamhet. Enligt 4 b § i samma kapitel anges det att ”Styrelsen i ett 

kreditinstitut ansvarar för att kraven i 1-3 §§ uppfylls”. Paragrafen har en central betydelse 

för fördelningen av skadeståndsansvaret som kan följa.  

 

Reglerna i 29 kap. ABL om skadeståndsansvar för styrelseledamot i ett aktiebolag gäller även 

ansvarssubjekten i ett bankaktiebolag. I 10:37 LBF anges vad som gäller om 

skadeståndsansvar för dessa. Paragrafen föreskriver att ” Vad som i 29 kap. 1–3 §§ 

aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivs om ansvar vid överträdelse av där angivna 

bestämmelser gäller för bankaktiebolag även vid överträdelse 

av denna lag, förordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över 

kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar”. 

 

 På så sätt utvidgas och i vissa fall även förändras det skadeståndsansvar som en 

styrelseledamot i ett bankaktiebolag har jämfört med i ett ”vanligt” 49  aktiebolag. En 

styrelseledamot i ett bankaktiebolag har inte bara bland annat ABL, relevant lag om 

årsredovisning samt bolagsordningen att ta hänsyn till utan även de tillägg av plikter som 

tillkommer enligt LBF och i paragrafen ovan nämnda lagar och förordningar. 

 

Skadeståndsansvaret gentemot fondandelsägare som orsakats skada regleras i 2:21 LVPF. Där 

anges att fondbolag eller förvaringsinstitut, beroende på vem som orsakat skada, som överträtt 

LVPF eller fondbestämmelser ska ersätta fondandelsägare. Ingen hänvisning till att ABL:s 

skadeståndsbestämmelser även skulle gälla för överträdelser av LVPF görs, till skillnad från 

vad jag ovan redovisat om LBF. Däremot betyder detta inte att ABL:s skadeståndsregler inte 

skulle vara gällande. Styrelseledamot i ett fondbolag kan fortfarande anses 

                                                        
48 Proposition 2002/03:150 s. 157 
49 Med ”vanliga aktiebolag” menar jag aktiebolag som inte är kreditinstitut eller fondbolag, begreppets innebörd 

gäller även fortsättningsvis i uppsatsen. 
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skadeståndsskyldig enligt 29 kap. ABL då ett fondbolag är definierat i 1:1 p. 8 LVPF som ett 

svensk aktiebolag och ABL är därmed tillämplig i sin helhet om inget annat anges50. 

 

 

3.4 Finansinspektionens föreskrifter samt tillsyn i kreditinstitut och fondbolag 

 

Finansinspektionen har ett flertal roller. Den är tillståndsgivare, tillsynsmyndighet samt 

bemyndigad av regeringen att utfärda föreskrifter och instruktioner på 

finansmarknadsområdet. I LBF:s 16:e kapitel respektive 13:e kapitlet i LVPF regleras 

regeringens möjligheter till bemyndiganden. Finansinspektionen utövar tillsyn över 

kreditinstitut och fondbolag samt, som ovan nämnt 51 , tillsyn över att ledning uppfyller 

lämplighetskraven som finns i respektive lag 52 . Vilka ingripandemöjligheter 

finansinspektionen har gentemot kreditinstituten, och numera även styrelseledamöter, 

kommer att redogöras närmare i senare avsnitt.  

 

Finansinspektionens möjligheter till ingripanden i fondbolag regleras i 12:e kapitlet i LVPF. I 

dagsläget är ingripandemöjligheten begränsad till juridiska personer men en utvidgning av 

lagen med möjlighet till sanktioner mot även fysiska personer föreslås.  

 

3.5 Sammanfattande kommentar 

 

I detta kapitel av uppsatsen har en översiktlig bild av vad som är ett kreditinstitut respektive 

ett fondbolag getts. Det har redogjorts för vilka särskilda krav som ankommer på dess 

styrelseledamöter och hur skadeståndsansvaret förhåller sig till aktiebolagslagens 

bestämmelser. Några ord har även sagts om Finansinspektionens nyckelroll som 

tillsynsmyndighet.  

 

 

 

 

 

                                                        
50 2 kap. 3 § LVPF 
51 Se avsnitt 3.2 
52 13 kap § 2 st. 3 LBF 
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4  EU-rätt 

 

Brister i de regler och den tillsyn som skulle upprätthålla den finansiella stabiliteten visade sig 

tydliga i den globala finanskrisen i slutet på år 2008. För att förstärka de internationella 

standarderna och reglerna för bankverksamhet sattes en världsomspännande aktivitet igång. 

Två direktiv med nya riktlinjer för den finansiella marknaden kommer att behandlas i detta 

kapitel. Det rör sig om CRD IV, som reglerar kreditinstitut och värdepappersbolag, samt 

UCITS V-direktivet som riktar sig till fondbolag och värdepappersfonder.  

 

4.1 CRD IV 

 

Den så kallade Baselkommittén presenterade i slutet av 2010 ett regelverk benämnt Basel 3-

överenskommelsen. År 2011 presenterade EU-kommissionen förslag på hur den 

överenskommelsen skulle införas i Europa. Förslagen hade formen av ett direktiv och en 

förordning, benämnda CRD IV 53 , kallat kapitaltäckningsdirektivet, samt CRR 54 , kallad 

tillsynsförordningen, som slutligen antogs den i juni 2013 efter förhandlingar i rådet och 

Europaparlamentet55. Sedan den 1 januari 2014 tillämpas tillsynsförordningen i Sverige och 

kapitaltäckningsdirektivet har genomförts i svensk rätt i bland annat lagen (2014:968) om 

särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2014:966) om 

kapitalbuffertar, lagen (2004: 297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (2007:528) 

om värdepappersmarknaden56. Den 2 augusti 2014 trädde reglerna i kraft. 

 

Kapitaltäckningsdirektivet57 innehåller bestämmelser för kreditinstitut om villkor för att starta 

verksamhet som kreditinstitut, etableringsfrihet inom EU samt förhållande till tredjeland. 

Även bestämmelser för både kreditinstitut och värdepappersföretag om behöriga 

myndigheters metoder för att utöva tillsyn över instituten, bolagsstyrningsfrågor, krav på 

                                                        
53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i 

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

om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG. 
54 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för 

kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 
55 SOU 2013:65 
56 Prop. 2013/14:228 
57 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i 

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

om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG. 
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institutens riskhanteringssystem, sanktioner vid överträdelser av regelverket samt 

bestämmelse om kapitalbuffertar finns reglerade i direktivet.58 

En rad nya bestämmelser, med syfte att säkerställa effektiva och proportionerliga sanktioner, 

har införts i Sverige genom kapitaltäckningsdirektivet. Ett av direktivets krav var att 

medlemsländerna, i sin nationella lagstiftning, skulle införa bestämmelser som gör det möjligt 

för de behöriga myndigheterna att vidta olika administrativa sanktioner, även mot fysiska 

personer, vid överträdelser av kapitaltäckningsdirektivet och tillsynsförordningen.  

Ett flertal remissinstanser59 återkom med omfattande kritik till kapitaltäckningsutredningens 

förslag om administrativa sanktioner mot fysiska personer. En promemoria med namnet 

”Promemoria om sanktioner enligt CRD IV” upprättades därför av särskild utredare och har 

remissbehandlats. I januari 2015 överlämnade regeringen till riksdagen propositionen 

2014/15:57  ”Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet” med förslag till 

lagändringar som syftar till att genomföra den återstående delen av direktivet i svensk rätt. 

Dessa nya regler trädde i kraft den 1 maj 2015.  

 

4.2 UCITS V 

 

Under våren och sommaren 2014 antogs UCITS V-direktivet. UCITS står för Undertaking for 

Collective Investments in Transferable Securities. Fondföretag som riktar sig till allmänheten 

och kännetecknas av ett högt konsumentskydd regleras i direktivet. I svensk rätt är föregående 

version av direktivet, UCITS IV, huvudsakligen genomförd genom lagen (2004:46) om 

värdepappersfonder. Ett behov av att öka investerarskyddet samt harmonisera reglerna för 

förvaltningsbolag med de regler som gäller på andra delar av finansmarknadsområdet när det 

kommer till ersättningspolicy och sanktioner ligger till grund för de senaste ändringarna i 

direktivet. Man har även velat förtydliga förvaringsinstitutens ansvar och uppgifter samt 

minska de nationella skillnaderna.  

 

UCITS-direktivets nya bestämmelser om sanktioner och administrativa åtgärder vid 

regelöverträdelser överensstämmer till stor del i utformning och innehåll med den reglering 

avseende ingripanden som finns i övriga EU-direktiv på finansmarknadsområdet, exempelvis 

kapitaltäckningsdirektivet. Precis som i CRD IV så föreslås det i UCITS V-direktivet att nya 

                                                        
58 Prop. 2014/15:57 s. 32 
59 Prop. 2014/15:57 s 30 
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bestämmelser som möjliggör sanktioner mot fysiska personer i ledningen skall tas in. I detta 

fall så är det dock fondbolagens och förvaringsinstitutens styrelseledamöter och verkställande 

direktör som åsyftas. Dessa nya bestämmelser föreslås träda i kraft den 18 mars 2016. Då 

CRD IV och UCITS V, när det kommer till sanktioner mot fysiska personer, är nästintill 

identiska så kommer dessa att behandlas parallellt i denna uppsats. 

 

 

4.3 Administrativa sanktioner mot institut och fondbolag 

 

Bestämmelser om ingripanden och sanktioner gentemot kreditinstitut och värdepappersbolag 

finns framför allt i 15 kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse. För fondbolags 

överträdelser regleras idag ingripanden och sanktioner huvudsakligen i 12 kap. lagen om 

värdepappersfonder. Om ett institut respektive fondbolag åsidosätter sina skyldigheter enligt 

respektive lag och andra författningar som reglerar institutets respektive fondbolagets 

verksamhet ges Finansinspektionen rätten att ingripa.  

 

I regeringens proposition ”Nya administrativa sanktioner på finansmarknaden”60 belyser man 

den situation som kan uppstå till följd av bestämmelsernas eventuella överlappande 

tillämpningsområde. I de fall förutsättningar finns för att ålägga en fysisk person en sanktion 

för ett instituts överträdelser så skulle samtidigt möjligheten att ingripa mot institutet kunna 

finnas.  Det anges vidare att i den motsatta situationen, då förutsättningar finns för sanktion 

mot institutet, så föreligger nödvändigtvis inte samma förutsättningar för ingripande mot 

fysisk person då kraven för sådana sanktioner är högre ställda. Det skall ankomma på 

Finansinspektionen att avgöra med stöd av vilka bestämmelser det är mest lämpligt att ingripa 

mot ett visst agerande samt avgöra vilken åtgärd som är den mest ändamålsenliga i det 

enskilda fallet. Avgörande för valet av sanktion skall vara överträdelsens allvarlighetsgrad61, 

som diskuteras närmare i uppsatsens avsnitt 4.6.1. Samma bedömning föreslås gälla vid 

sanktioner gentemot fondbolag respektive dess ledning vid genomförandet av UCITS V-

direktivet62. 

 

                                                        
60 Prop. 2014/15:57 
61  Ibid, s. 48 
62 SOU 2015:62 s. 127 
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När det kommer till hur ingripanden ska ske samt vilka sanktioner och andra administrativa 

åtgärder som ska finnas att tillgå gentemot fondbolag uppfyller gällande rätt i stor 

utsträckning de nya kraven i UCITS V-direktivet.  

 

4.4 Administrativa sanktioner mot fysiska personer 

 

4.4.1 Inledning 

 

Kapitaltäckningsdirektivet anger vilka överträdelser som kan begås av institut samt kräver att 

även fysiska personer ska kunna hållas ansvariga för ett instituts överträdelser. Direktivet har 

implementerats i svensk rätt och nya regler har införts. Dessa trädde i kraft den 1 maj 2015.63  

 

Kommissionens avsikt har, vid utarbetande av direktivförslaget, varit att inrätta ett system där 

varken institut eller fysisk personer kan begå en överträdelse med vetskap om att det inte 

kommer löpa någon risk att drabbas av en sanktion personligen. Det ska inte finnas möjlighet 

att skydda sig bakom institutet eller tvärt om. Framförallt skall även fysiska personer kunna 

påföras sanktioner i de fall de kan hållas ensamt ansvariga för överträdelsen. 64  Att det 

regelmässigt döms ut sanktioner mot fysiska personer är inte vad kapitaltäckningsdirektivet 

förutsätter. Därför har regeringen gjort den bedömning att det bör vara tillräckligt att svensk 

rätt erbjuder en möjlighet att rikta sanktioner mot fysiska personer.  

 

UCITS-direktivets nya bestämmelser om sanktioner och administrativa åtgärder vid 

regelöverträdelser utgör en minimireglering. En implementering av direktivet som möjliggör 

sanktioner mot fondbolagens styrelseledamöter för överträdelser från bolagets sida föreslås i 

LVPF. Det skall anses tillräckligt att det i svensk rätt, i likhet med vad som sagts om  

kapitaltäckningsdirektivet, finns möjlighet att rikta sanktioner mot fondbolagens ledning för 

en överträdelse. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 18 mars 2016. 65 

 

 

 

                                                        
63 Prop. 2014/15:57, s. 15 
64 Europakommissionen – Communication from the commission to the European parlament, the council, the 

European economic and social committee and the committee of the regions – Reinforcing sanctioning regimes in 

the financial services sector, s. 13 
65 SOU 2015:62 s. 15 ff 
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4.4.2  Lagstruktur 

 

Vid utformningen av bestämmelserna om sanktioner mot fysiska personer i kreditinstitut 

ansåg regeringen att rättssäkerhetsaspekten samt förutsebarheten var av största vikt. Den 

struktur som återfanns i LBF för bestämmelserna om sanktioner riktade mot institut frångicks 

därför och man valde att i stället uttryckligen ange de överträdelser för vilka sanktioner kan 

riktas mot fysiska personer. Skäl till en sådan utformning är den tydlighet och förutsebarhet 

den skapar för den enskilde. I andra lagar på finansmarknadsområdet används redan denna typ 

av struktur med en uttrycklig uppräkning i lagtexten av sådana överträdelser som kan begås 

av fysiska personer, exempelvis i lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s blankningsförordning. För både den enskilde och Finansinspektionen ska det vara 

tydligt vari en överträdelse kan bestå av och vad som kan bli följden av den 66 . 

Fondutredningen föreslår samma systematik som i LBF för de nya bestämmelserna om 

sanktioner mot fysiska personer i fondbolag i LVPF och hänvisar till de ovan nämnda 

argument som anfördes i kapitaltäckningsdirektivet67.  

 

 

4.4.3  Överträdelsekatalog 

 

De överträdelser som kan leda till administrativa sanktioner för fysiska personer i respektive 

direktiv har införts i 15:1a LBF och föreslås införas i 12:1a LVPF. Första stycket i respektive 

paragrafer inleds med ett bemyndigande till Finansinspektionen att kunna ingripa mot 

styrelseledamot i kreditinstitut respektive fondbolag, dess verkställande direktör eller ersättare 

för någon utav dem, för kreditinstitutets respektive fondbolagets överträdelser enligt samma 

paragraf.  

 

Bestämmelserna är komplicerade och detaljerade, med många vidare hänvisningar till andra 

paragrafer och till tillsynsförordningen CRR. Stor del av det materiella innehållet av 

överträdelserna regleras i just CRR. Avancerade kunskaper inom ekonomi och finans skulle 

krävas för att analysera dem fullt ut. I och med att denna uppsats skrivs inom ramen för 

juristprogrammet så kommer endast en översiktlig bild av överträdelserna ges. Syftet är att ge 

                                                        
66 Prop. 2014/15:57, s. 39 
67 SOU 2015:62, s. 113 
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läsaren en uppfattning av vilka typer av agerande som en styrelse bör vara extra uppmärksam 

på för att inte drabbas av ett ingripande från Finansinspektionen. 

  

Överträdelserna som kan leda till sanktioner har i kapitaltäckningsdirektivet delats upp mellan 

två artiklar. Åsidosättande av reglerna för auktorisation och kraven på kvalificerade förvärv är 

överträdelser som regleras i artikel 66 i direktivet. Överträdelser som innebär att ett institut 

beviljats auktorisation på grundval av oriktiga uppgifter och åsidosättande av vissa 

underrättelseskyldigheter, rapporteringskrav, bestämmelser om stora exponeringar samt 

reglerna om offentliggörande av information behandlas i artikel 67. 

 

Artikel 66 är tillämplig vid följande överträdelser68: 

 

 Om företag eller personer som inte är kreditinstitut bedriver verksamhet i strid med direktivet 

(artikel 9) bestående i att ta emot insättningar och andra återbetalningsbara medel från 

allmänheten  

 Inledande av verksamhet som kreditinstitut utan auktorisation (artikel 9) 

 Förvärv, direkt eller indirekt, av ett kvalificerat innehav i ett kreditinstitut eller ytterligare 

ökning, direkt eller indirekt, av ett sådant kvalificerat innehav i ett kreditinstitut som leder till 

att andelen rösträtter eller andelen kapitalinnehav når eller överskrider enligt direktivet (artikel 

22.1) tillåtna tröskelvärden eller så att kreditinstitutet blir ett dotterföretag, utan att skriftligen 

underrätta de behöriga myndigheterna för det kreditinstitut där förvärv eller ökning av 

kvalificerat innehav planeras, under bedömningsperioden eller trots att behöriga myndigheter 

motsatt sig detta  

 Avyttring, direkt eller indirekt, av kvalificerat innehav i ett kreditinstitut eller minskning av ett 

kvalificerat innehav så att andelen av rösträtter eller kapitalinnehavet understiger de i 

direktivet (artikel 25) tillåtna tröskelvärden eller så att kreditinstitutet upphör att vara dess 

dotterbolag, utan att de behöriga myndigheterna skriftligen underrättas.  

 

Artikel 67 med dess katalog av sanktioner är tillämplig om någon av följande omständigheter 

föreligger69:  

 

 Ett institut har fått auktorisation på grundval av oriktiga uppgifter eller på något annat 

otillbörligt sätt 

                                                        
68 SOU 2013:65, s. 358 
69 Ibid, s. 358 ff 
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 Ett institut som har fått kännedom om förvärv eller avyttringar av innehav i institutets kapital 

som leder till att innehaven överstiger eller faller under de enligt direktivet tillåtna 

tröskelvärden (artikel 22.1 eller 25) underlåter att underrätta de behöriga myndigheterna om 

detta (artikel 26) 

 Ett institut som är börsnoterat på en reglerad marknad enligt hänvisningen i den lista som 

ESMA ska offentliggöra i enlighet med direktiv 2004/39/EG underlåter att minst årligen 

underrätta de behöriga myndigheterna om namnen på aktieägare och medlemmar som har 

kvalificerade innehav samt storleken på sådana innehav (artikel 26)  

 Ett institut har inte inrättat företagsstyrning enligt kraven från de behöriga myndigheterna i 

enlighet med de nationella bestämmelser som genomför direktivet (artikel 74) 

 Ett institut underlåter att lämna information till de behöriga myndigheterna eller lämnar 

ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla 

kapitalbaskraven enligt CRR  

 Ett institut underlåter att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information till de 

behöriga myndigheterna när det gäller data om kapitalkraven i strid med kraven i CRR  

 Ett institut underlåter att rapportera, lämna information till de behöriga myndigheterna eller 

lämnar ofullständig eller felaktig information om en stor exponering om likviditet, om sin 

bruttosoliditet eller övriga krav på information i strid CRR 

 Ett institut underlåter vid upprepade tillfällen eller systematiskt att hålla likvida tillgångar i 

strid med CRR 

 Ett institut utsätter sig för en exponering som överskrider tillåtna gränserna enligt CRR eller är 

exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att uppfylla villkoren i CRR 

 Ett institut gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets kapitalbas i 

strid med direktivet eller i fall CRR förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument 

som ingår i kapitalbasen 

 Ett institut har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av de nationella bestämmelser 

som antagits i enlighet med direktiv 2005/60/EG.  

 Ett institut har tillåtit en eller flera personer som inte uppfyller kraven i direktivet att bli eller 

kvarstå som medlemmar i ledningsorganet (artikel 91) 
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I UCITS V-direktivet behandlas överträdelserna som kan leda till sanktioner i artikel 99a.  

 

Sammantaget handlar det om situationer då fondbolag åsidosatt följande skyldigheter 70: 

 

 Fondbolaget fått tillstånd genom falska uppgifter samt åsidosatt krav avseende tillstånd för 

fondverksamhet och sidoverksamhet 

 Underrättelseskyldighet som avser att etablera filialer eller bedriva gräns-överskridande 

verksamhet inom EES 

 Grundläggande krav på organisation av verksamheten samt uppföranderegler 

 Bestämmelser som rör uppdragsavtal 

 Krav på att fondbestämmelser finns för varje värdepappersfond samt vad de ska innehålla, 

vilka även skall godkännas av Finansinspektionen 

 Fondbolagens informationsskyldighet i förhållande till fondandelsägarna 

 Bestämmelser vid förvaltningen av värdepappersfonder såsom tillåtna tillgångar samt krav på 

spridning och hantering av risker 

 Anmälningsskyldigheten för fondbolag som får kännedom om att aktier i bolaget har 

förvärvats  

 Krav på att fondbolag årligen till Finansinspektionen anmäler namnen på de aktieägare som 

har ett kvalificerat innehav i bolaget och storleken på det innehavet 

 

4.4.4 Personkrets 

 

Enligt artikel 65.2 i kapitaltäckningsdirektivet ska ledamöter i ledningsorganet och andra 

fysiska personer som enligt nationell rätt är ansvariga för överträdelsen kunna bli föremål för 

sanktioner. Definitionen av ledningsorgan enligt kapitaltäckningsdirektivet71 anges som ett 

organ som utses enligt nationell lagstiftning och som har befogenhet att fastställa institutets 

strategi, mål och allmänna inriktning och som kontrollerar och övervakar ledningens 

beslutsfattande och de personer som i praktiken leder institutets verksamhet. Med 

verkställande ledning avses72 de fysiska personer som utövar verkställande funktioner i ett 

institut och som är ansvariga och kan ställas till svars inför ledningsorganet för den dagliga 

ledningen av institutet. 

 

                                                        
70 SOU 2015:62, s. 200 f 
71 Se artikel 3.1.7 i CRD IV 
72 Se artikel 3.1.9 i CRD IV 
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Enligt 8:27 och 29 i ABL ska den verkställande direktören utses av styrelsen och sköta den 

löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Eftersom den verkställande 

direktören enligt svensk rätt är underställd styrelsen så bedömer regeringen att 

ledningsorganet, utifrån direktivets definition, således måste avse primärt styrelsen. Skiftande 

bolagsrättsliga traditioner i medlemsstaterna innebär dock att bestämmelser om ledningsorgan 

i vissa fall får anses ta sikte på såväl styrelsen som en verkställande direktör. I svensk rätt 

utgör därför den personkrets som kan träffas av sanktioner av styrelsen, den verkställande 

direktören samt ersättare för dessa. 73 

 

En bestämmelse motsvarande ovan nämnda artikel 65.2 i kapitaltäckningsdirektivet finns i 

artikel 99.5 i UCITS V-direktivet. Vid definitionen av den personkrets som skall kunna 

åläggas sanktionsavgift har fondutredningen74 därför hänvisat till prop. 2014/15:57 och dragit 

den slutsats att bestämmelsen bör genomföras på samma sätt i LVPF som den gjorts i LBF. 

Det föreslås därmed att det i LVPF uttryckligen skall anges att de berörda personerna i 

företagets ledning är styrelseledamöter, verkställande direktör och ersättare för någon av 

dem.75 Vidare i utredningen anges det att de grundläggande associationsrättsliga reglerna om 

bolagsorganens uppgifter och ansvarsområden, exempelvis 8 kap. 4 § ABL samt 8 kap. 27 

och 29 §§ ABL, får ligga till stöd för de fall då det inte går att utläsa direkt av den 

näringsrättsliga regleringen var ansvaret för en viss fråga ligger. Även om de berörda 

personerna oftast definieras tillsammans under begreppen ”ledningspersoner” eller ”företagets 

ledning” innebär emellertid detta inte att styrelsen och verkställande direktören alltid ansvarar 

tillsammans. Utifrån det enskilda fallet och vilken överträdelse det är fråga om så kan 

antingen styrelsen eller verkställande direktören vara ansvariga. 76 

 

Bestämmelsen i 12 kap. 6 § LVPF, om ingripanden mot fondbolag som är verksamma i ett 

annat land inom EES, görs även tillämplig på ovan nämnda personkrets. Finansinspektionen 

får enligt gällande rätt enligt 12:6 LVPF vidta de åtgärder som anges i 12 kap. 1-4 §§ LVPF, 

om ett fondbolag har överträtt föreskrifter som gäller för bolaget i det berörda landet. UCITS 

V-direktivet kräver dock ett tillägg som innebär att denna bestämmelse också skall omfatta 

personer i fondbolagens och förvaringsinstitutens ledning.77 

                                                        
73 Prop. 2014/15:57, s. 40 
74 SOU 2015:62 
75 Ibid, s. 122 f 
76 Ibid, s. 123 
77 Ibid, s. 146 
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4.5 Vilka sanktioner skall kunna riktas mot fysiska personer? 

 

Sanktioner mot fysiska personer för överträdelse av kapitaldirektivets bestämmelser är 

implementerade i 15 kap 1 a § sista stycket LBF. Sanktion kan dels bestå av ett förbud för 

personen att utöva ledningsuppdrag i institut under en viss angiven tidsperiod, dels av 

sanktionsavgift.78 

 

Enligt UCITS V-direktivet får ingripanden mot fysisk person ske dels genom förbud för 

personen ifråga att utöva ett ledningsuppdrag, under viss tidsperiod eller permanent, dels 

genom sanktionsavgift.79 

 

4.5.1  Förbud att utöva uppdrag i ledningen 

 

Kapitaltäckningsdirektivet kräver att det i nationell lagstiftning skall finnas en administrativ 

sanktion som inbegriper ett tillfälligt förbud för en ledamot i institutets ledningsorgan eller 

annan fysisk person som hålls ansvarig att utöva uppdrag i institut. Detta följer av 

kapitaltäckningsdirektivets artikel 67.2 d. Ett ingripande mot en fysisk person för ett 

kreditinstituts överträdelser tar sikte på dennes agerande i egenskap av ledningsperson.  Ett 

sådant beslut innebär att personen i fråga inte får agera som ledningsperson under viss tid 

oberoende av det specifika institutet. Tidsrymden för förbudet har angetts till mellan tre och 

tio år. 

Motsvarande bestämmelse för fondbolag i UCITS V-direktivet finns i sanktionskatalogen i 

artikel 99.6.d. Till skillnad från förbudet i kapitaltäckningsdirektivet så kan förbudet enligt 

UCITS V meddelas inte bara för en tillfällig tidsperiod, utan även permanent. 80  För att 

förbudet skall gälla på obegränsad tid så bör det vara fråga om upprepade 

överträdelser81 .Fondutredningen påpekar att en sådan sanktion är mycket ingripande mot 

personen ifråga och måste därför stå i proportion till överträdelserna men att det samtidigt inte 

behöver vara orimligt vid upprepade överträdelser82. 

 

                                                        
78 Prop. 2014/15:57, s. 11 
79 SOU 2015:62, s. 201 
80 Ibid, s. 146 
81 Ibid, s. 145 
82 Ibid, s. 148 f 
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Ett förbud att utöva uppdrag i ledningen av kreditinstitut respektive fondbolag och 

förvaringsinstitut liknar det som i svensk rätt kallas för näringsförbud, enligt lagen (2014:836) 

om näringsförbud och sådan kan meddelas på en rad grunder. Den grund som oftast torde bli 

aktuell för de fysiska personer som här är i fråga, innebär att personen måste ha gjort sig 

skyldig till brott för att näringsförbud ska kunna meddelas. En sådan förutsättning i 

sammanhang med ett tillfälligt förbud att utöva uppdrag i kreditinstitut respektive fondbolag 

bör inte gälla enligt kapitaltäckningsdirektivet samt UCITS V-direktivet. 

Kapitaltäckningsdirektivets artikel 67.2.d har implementerats i svensk rätt genom 

bestämmelserna 15:1 sista stycket p.1 i LBF och UCITS V-direktivets artikel 99.6.d föreslås 

införlivas i 12 kap. 1 a sista stycket LVPF 83. 

 

4.5.2  Sanktionsavgifter 

 

Kapitaltäckningsdirektivets krav på att sanktionsavgifter mot fysiska personer ska kunna 

beslutas för ovan nämnda överträdelser har implementerats i svensk rätt i 15:1 a 4 st.  LBF. 

Bestämmelsen ger Finansinspektionen möjlighet att vidta sådan åtgärd. Sanktionsavgiften ska 

uppgå till högst fem miljoner euro eller, i medlemsstater som inte har euro som valuta, 

motsvarande belopp i nationell valuta den 17 juli 2013.  Sanktionsavgiften kan även beräknas 

på så sätt att den motsvarar två gånger summan av den vinst som erhållits eller två gånger 

summan av de kostnader som undvikits till följd av överträdelsen om beloppet går att 

fastställa. Finansinspektionen har alltså tre alternativa beräkningssätt för att fastställa 

sanktionsavgifternas storlek. Det högsta beloppet enligt de alternativa beräkningarna utgör ett 

avgiftstak. 84  Sanktionsavgiften är knuten till eurons kurs ett visst datum. I propositionen 

2010/11:23 om ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp bedömde regeringen att den 

så kallade mittkursen som dagligen fastställs av NASDAQ OMX Stockholm skulle användas. 

Regeringen gör samma bedömning när det kommer till sanktionsavgiften mot fysiska 

personer enligt kapitaltäckningsdirektivet85. 

 

UCITS V-direktivet har en motsvarande bestämmelse i artikel 99.6 som kräver samma 

möjlighet att även kunna påföra fysiska personer en sanktionsavgift, fast i fondbolag. Sådan 

möjlighet finns inte i gällande rätt och nya bestämmelser måste införas i LVPF. Även i 

                                                        
83 SOU 2015:62 s. 42 
84 Prop. 2013/14:228 s. 235 f 
85 Prop. 2014/15:57, s. 46 
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UCITS V-direktivet så skall avgiftens storlek kunna uppgå till högst fem miljoner euro, 

alternativt två gånger summan av den vinst som erhållits eller två gånger summan av de 

kostnader som undvikits till följd av överträdelsen om beloppet går att fastställa, i enlighet 

med gällande rätt för kreditinstitut enligt LBF. Fondutredningen föreslår dock även att ett 

lägsta belopp på 5000 kronor ska sättas på sanktionsavgiften för fysiska personer enligt 

föreslagna 12:8 a andra stycket LVPF.86 Förslaget att sätta en såpass låg nedre gräns kan 

ifrågasättas då syftet med sanktionsavgifterna är att vara avskräckande. Fysiska personer ska 

endast åläggas sanktionsavgift om fondbolagets överträdelse varit allvarlig. Då kan det 

rimligen inte vara i linje med den proportionalitetsbedömning som direktivet eftersträvar att 

sätta en så låg sanktionsavgift. Motsvarande nedre gräns på sanktionsavgift finns inte i LBF 

för fysiska personer. 

 

Enligt 15:9 LBF samt föreslagna 12:9 LVPF skall, när en sanktionsavgifts storlek fastställs, 

särskild hänsyn tas till den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att 

fastställa, den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen eller de 

kostnader som undvikits. Avgiften bör exempelvis kunna höjas för att överstiga erhållna 

vinster eller sänkas med hänsyn till utdömda skadestånd. Sådan hänsyn bör dock endast 

påverka avgiftens storlek och inte valet av sanktion. Med en fysisk persons finansiella 

ställning avses enligt direktiven exempelvis personens årsinkomst. I denna bör såväl fast som 

rörlig ränta ersättning och kapitalinkomster ingå. Har överträdelsen pågått under en längre tid 

bör även inkomster under hela denna tid beaktas. 87  

 

Enligt 15 kap. 1 b § andra stycket LBF samt föreslagna 12 kap 2 § andra stycket LVPF får 

Finansinspektionen avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om den 

fysiska personen verkat för att institutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har 

vidtagit åtgärder mot den fysiska personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga. Även 

överträdelsens allvarlighetsgrad ska tas i beaktning vid fastställande av sanktionsavgiftens 

storlek, det vill säga att samma allvarlighetsbedömning som görs vid val av sanktion, enligt 

15:1 b LBF samt föreslagna 12:2 första stycket LVPF, ska tillämpas.  

 

Utöver den mer allmänna allvarlighetsbedömningen så ska vissa mer specifika 

omständigheter beaktas i försvårande eller förmildrande riktning vid fastställande av 

                                                        
86 SOU 2015:62 s. 46 och s. 145. 
87 Prop. 2014/15:57 s. 55 samt SOU 2015:62 s. 155 
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sanktionsavgiftens storlek, se 15:1 c LBF samt föreslagna 12:2 a LVPF. I försvårande 

inriktning ska beaktas om den fysiska personen tidigare har begått en överträdelse och vid 

denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade samt den tid som 

gått emellan de olika överträdelserna. I förmildrande inriktning ska beaktas om den fysiska 

personen i väsentlig mån underlättat Finansinspektionens utredning genom ett aktivt 

samarbete samt om den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra. Att 

endast inställa sig till förhör och svara på frågor bör inte vara tillräckligt. Det bör för regelns 

tillämpning krävas att personen självmant för fram viktig information som Finansinspektionen 

inte själv redan förfogar över eller med lätthet kan få fram.88 Vidare bör krävas att personen 

när anmälan har gjorts eller uppgifter har lämnats snabbt har verkat för att överträdelsen ska 

upphöra. Detta ska ske kort efter att personen blivit uppmärksammad på överträdelsen. Enligt 

förarbetena bör bestämmelsen endast tillämpas i lindrande riktning och således inte få 

åberopas i syfte att skärpa en sanktion. Finansinspektionen och domstolarna skall vid deras 

prövning av sanktionerna använda sig av bestämmelserna systematik som en exemplifierande 

vägledning. Det överlåts på tillämpande myndighet att avgöra vilken relativ vikt som ska 

tillmätas olika omständigheter eller hur det ska vägas in i det enskilda fallet.89 

 

Några ytterligare riktlinjer för hur avgifterna skall bestämmas anges inte heller för de nya 

bestämmelserna om sanktionsavgifter för fysiska personer i LVPF. Detta utgör enligt mig en 

brist som påverkar bestämmelsernas förutsebarhet för den enskilde negativt. Tydligare 

riktlinjer borde införas för att undvika skönsmässiga bedömningar från fall till fall. Men 

fondutredningen vill dock understryka att det är utifrån de största europeiska 

förvaltningsbolagen och förvaringsinstituten som belopp och beräkningsmetod är 

dimensionerade. Vilket leder till att utgångspunkten bör vara att ett ingripande i första hand 

ska ske gentemot företagen. I de fall en sanktionsavgift skall fastställas för fysiska personer så 

talar detta för att det bör ske utifrån en nivås om är väsentligt lägre än den som ges i direktivet 

och nu i lagen föreslagna.90 En särskild omständighet, enligt UCITS V-direktivets artikel 

99.c.1.d, som skall beaktas vid bedömningen av själva överträdelsen är om andra personer 

orsakats skada av överträdelsen. Så kan vara fallet om fondandelsägarna drabbas eller om en 

överträdelse medför att allmänhetens förtroende för den finansiella marknaden skadas 

                                                        
88 Prop. 2014/15:57 s. 54 samt SOU 2015:62 s. 154 
89 Prop. 2014/15:57 s. 48 samt SOU 2015:62 s. 150 
90 SOU 2015:62 s. 150 f 
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allvarligt 91 . Fondutredningen tillägger att även för fysiska personer som drivit 

fondverksamhet utan att vara berättigad till det eller har åsidosatt tillstånds- eller 

underrättelseskyldigheten i 11 kap. LVPF, så skall de nya bestämmelsernas ramar för 

fastställande av sanktionsavgift gälla92. 

 

4.6 Omständigheter till grund för ett ingripande 

 

4.6.1 Överträdelsens allvarlighetsgrad 

 

 I förarbetena till genomförandet av CRD IV i LBF anges det att sanktioner mot fysiska 

personer endast bör komma i fråga i särskilda fall och att fokus skall fortfarande 

huvudsakligen vara på kreditinstituten. Kapitaltäckningsdirektivets överträdelsekatalog ger 

inte några närmare anvisningar om i vilka fall sanktioner skall kunna påföras ansvariga 

personer. Vid bedömningen av om ett ingripande bör ske mot en person som är verksam i det 

kreditinstitut som gör sig skyldig till överträdelsen 93 bör det beaktas att regelöverträdelsens 

allvarlighet i sig kan variera. Vid vissa regelöverträdelser skall det anses mer befogat med ett 

ingripande mot fysiska personer. I beaktande skall tas vilka konkreta eller potentiella effekter 

en överträdelse har på det finansiella systemet samt om den kan utgöra ett hot mot viktiga 

samhällsintressen eller den enskilda konsumentens skydd. Då dessa överträdelser kan 

medföra allvarliga konsekvenser för stabiliteten i institutet eller i det finansiella systemet som 

helhet så skall de därför även leda till de mest ingripande sanktionsåtgärderna.94  

 

Överträdelser som pågått under lång tid är mer klandervärda än de som endast varit tillfälliga. 

Detta får dock inte leda till att det automatisk påförs en lindrigare påföljd än vad som annars 

hade varit fallet endast av det skäl att överträdelsen upptäckts tidigare och därmed upphört 

tidigare. Att institutets överträdelse bedömts som allvarlig bör vara en förutsättning för att 

sanktioner mot fysiska personer ska övervägas. 95 

För att bestämmelserna ska fungera ändamålsenligt skall en hänsyn till utvecklingen på 

området vara möjlig. Därför skall det enligt regeringen inte närmare anges kriterier för 

allvarlighetsbedömningen i lagtexten. Det bör inte heller krävas att ett sanktionsbeslut har 

                                                        
91 Ibid, s. 153 f 
92 Ibid, s. 151 
93 Prop. 2014/15:57 s. 41 
94 Ibid, s. 53 
95 Ibid, s. 41 
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meddelats när det gäller institutet för att en sanktion mot en fysisk person ska komma i 

fråga.96 

 

I fondutredningen jämförs överträdelsekatalogen i artikel 99.5 i UCITS V-direktivet med 

motsvarande bestämmelser i kapitaltäckningsdirektivet. Med beaktande av den avvägning 

som görs i det senast nämnda direktivet så bör det vid genomförandet i svensk rätt av artikel 

99.5 vara tillräckligt att det finns en möjlighet att för en och samma överträdelse rikta 

sanktioner också mot styrelseledamöter och företagens verkställande direktör, eller någon 

ersättare för någon av dem. På samma vis som för kreditinstitut och dess ledning så skall en 

allvarlighetsbedömning göras vid överträdelser av fondbolag och dess ledning. Enligt 

fondutredningen så bör exempelvis överträdelser som handlar om att tillstånd erhållits på 

grundval av falska uppgifter typiskt sett anses allvarligare än överträdelser som handlar om att 

ha åsidosatt sin anmälningsskyldighet i fråga om kvalificerade innehav. För övrigt gäller det 

som ovan sagts om allvarlighetsbedömningen utifrån kapitaltäckningsdirektivet likväl för det 

som föreslås vid genomförandet av UCITS V. 

 

4.6.2 Subjektiva rekvisit 

 

Det ställs inte upp något krav i kapitaltäckningsdirektivet på att medlemsstaterna i deras 

nationella lagstiftning skall införa ett subjektivt rekvisit som förutsättning för ansvar vid 

överträdelser. Däremot uppställs det inte heller något hinder för detta. Att införa ett subjektivt 

rekvisit i implementeringen av direktivet i svensk rätt har enligt regeringen ansetts som 

lämpligt. Som motiv har bland sanktionernas straffrättsliga karaktär påpekats. Det följer av 

grundläggande straffrättsliga principer att sanktioner av straffliknande karaktär inte får 

utdömas utan att personen i fråga visat uppsåt eller oaktsamhet. Den nedre gränsen för det 

subjektiva rekvisitet har satts till grov oaktsamhet. Detta mot bakgrund av att sanktioner mot 

fysiska personer endast ska aktualiseras i särskilt allvarliga fall. Det krävs alltså en mer 

kvalificerad form av oaktsamhet för ansvar. Som exempel anges i förarbetena att en person i 

ledningen tagit en medveten risk i fråga om riktigheten hos vissa uppgifter som lämnats till 

Finansinspektionen eller underlåtit att regelbundet följa upp bolagets organisation för 

rapportering eller informationslämnande. För att grov oaktsamhet ska anses föreligga i dessa 

nämnda exempel krävs då även att ledningspersonen fått tydliga indikationer på att brister 

                                                        
96 Prop. 2014/15:57, s. 41 
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föreligger och ändå underlåtit att vidta åtgärder. Det finns dock en ventil för de fall då det i 

efterhand visat sig att ledningspersonen gjort en felaktig bedömning av vad som var 

ändamålsenligt eller tillräckligt i just den uppkomna situationen. 97 

 

UCITS V-direktivet innehåller en motsvarande bestämmelse och det ställs således inga krav i 

på att det skall införas subjektiva rekvisit som förutsättning för ansvar i ledningen av 

fondbolag heller. Fondutredningen hänvisar till den avvägning som gjorts vid genomförandet 

av kapitaltäckningsdirektivet men även till förslaget om ändringar och anpassningar av svensk 

rätt med anledning av förordningen om förbättrad värdepappersavveckling98 och betänkandet 

om 2013 års värdepappersmarknadsutredning99. Slutsats dras om att vid företags överträdelser 

av bestämmelser som genomför UCITS V-direktivet så bör samma förutsättningar som i 

LBF100 gälla vid beslut om sanktion gentemot fysisk person i fondbolagens ledning. Det vill 

säga att den nedre gränsen i LVPF föreslås även där sättas vid grov oaktsamhet. 101 

 

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet var väldigt kritiska gentemot införandet av 

subjektiva rekvisit i deras remissvar102  till” Promemoria om sanktioner enligt CRD IV”, 

främst på grund av att effekterna ansågs dåligt utredda. Fakulteten ansåg att en tillämpning av 

objektiva rekvisit skulle vara fullt tillfredställande för en korrekt implementering av direktivet 

och såg inte anledning till att riskera förutsättningarna för Finansinspektionens tillsynsarbete. 

Den ordinära ordningen försvåras då det nya systemet i tillsynsarbetet kräver nya rutiner och 

ny kompetens vilket inte är i samklang med kapitaltäckningsdirektivets effektivitetshänsyn. 

Den analys som regeringen gjort och som ligger till grund för införande av subjektiva rekvisit 

ifrågasätts av fakulteten som anser att det finns visst mått av felresonemang i 

argumentationen.103 

 

Den omständigheten att Finansinspektionen ska tillämpa subjektiva rekvisit vid utredning av 

ledningens ansvar skulle kunna leda till risker för den enskildes rättssäkerhet, är en 

uppfattning jag delar med Juridiska fakulteten. Subjektiva rekvisit kommer kräva att 

Finansinspektionen utför ordentliga utredningar av fysiska personers inblandning i 

                                                        
97 Prop. 2014/15:57 s. 42 f 
98 DS 2015:2 s. 218  
99 SOU 2015:2 s. 544-550 
100 15 kap. 1 a § LBF 
101 SOU 2015:62 s. 124 
102 Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet - Remiss: Sanktioner enligt CRD IV 
103 Ibid, s. 1-2 
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överträdelsen. Enligt fakulteten kommer denna utredning till viss del likna en polisutredning, 

en effekt av Finansinspektionens nya form av tillsyn som inte har beaktats av promemorian. 

Fakulteten föreslår istället ett krav på ett objektiv rekvisit, gärningsculpa, som anses ligga mer 

i linje med den typ av handling den fysiska personen kan åläggas sanktion för, i och med att 

det är en fysisk person som ska företa en gärning som medför att en juridisk person överträder 

en bestämmelse104. 

 

Kapitaltäckningsutredningen anger som skäl för att införa subjektiva rekvisit att de 

administrativa sanktionerna skulle kunna betraktas som en anklagelse om brott i 

Europakonventionens mening 105  på samma sätt som Europadomstolen 106  slagit fast om 

svenska skattetillägg.107Juridiska fakulteten anser det inte vara nödvändigt med subjektiva 

rekvisit med hänsyn till Europakonventionen då Europadomstolen 108 även slagit fast att 

straffrättsliga sanktioner baserade på objektiva rekvisit är möjliga. 109 

 

 

4.7 Beslutsordningen 

 

Enligt artikel 64 i kapitaltäckningsdirektivet samt artikel 98.1 i UCITS V-direktivet skall 

behöriga myndigheter ges alla tillsynsbefogenheter som de behöver för att utföra sina 

uppgifter enligt direktivet och utövandet får ske direkt, i samarbete med eller genom 

delegering till andra myndigheter eller efter ansökan till behöriga rättsliga myndigheter, 

exempelvis domstol. Det uppställs således inga krav på en viss utformning av förfarandet vid 

beslut om sanktioner. 

 

 I svensk rätt har beslutsordningen reglerats i LBF på så vis att ingripanden mot fysiska 

personer för instituts överträdelser prövas av Finansinspektionen genom 

sanktionsföreläggande som, om det godkänns av den fysiska personen ifråga, blir att jämställa 

med en lagakraftvunnen dom. 110Samma ordning föreslås genomföras på fondområdet vid 

implementeringen av UCITS V-direktivet. Som skäl anges i fondutredningen att det skulle 

                                                        
104 Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet - Remiss: Sanktioner enligt CRD IV, s. 5-6 
105 Artikel 6.2 i EU-fördraget. 
106 Se Europadomstolens dom den 23 juli 2002 i målet Västberga taxi Aktiebolag and Vulic v Sverige. 
107 SOU 2013:65, s. 410 
108 Se Europadomstolens dom den 23 juli 2002 i målet Janosevic v. Sweden, s. 68 
109 Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet - Remiss: Sanktioner enligt CRD IV, s. 4 
110 Prop. 2014/15:57, s. 59 
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öka förutsättningarna för ett likformigt sanktionsförfarande på finansmarknadsområdet. 111 

Vad som sägs i uppsatsen om beslutsordningen gäller därmed dels för vad som redan 

införlivats i LBF, dels för vad som föreslås gälla för fondbolag i LVPF. Betydande avvikelser 

lagarna emellan kommer att uppmärksammas.  

 

Beslutsordningen ser således ut som följande. För de fall sanktionsföreläggandet inte godtas 

måste Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska utdömas. För den enskilde 

är skillnaden mellan ett bindande beslut och ett sanktionsföreläggande som inte godtas, att 

passivitet i det förra fallet innebär att beslutet blir gällande, och i det senare att en 

domstolsprövning måste ske. Regeringen bedömer att på detta vis kombineras fördelarna med 

att kunna använda domstolsprocesserna för bevisföring med det snabbare förfarande som ett 

beslut av Finansinspektionen innebär. Den kompetens om finansmarknaden som finns hos 

Finansinspektionen kommer till sin rätt, och på samma sätt som när bindande beslut fattas kan 

inspektionen utforma rättsbildande praxis. 112 

 

För att undvika att Finansinspektionen ansöker om sanktion hos domstol måste personen i 

fråga, inom den tid som inspektionen bestämmer, skriftligen godkänna ett ingripande som är 

bestämt till tid eller belopp. Den som framför invändning mot sanktionen eller inte besvarar 

ett föreläggande kan inte åläggas en sanktion utan att frågan prövats av domstol. Ett sakligt 

och relevant bestridande med anledning av ett utfärdat föreläggande skulle kunna leda till en 

omprövan av beslutet. Finansinspektionen har i sådana fall möjlighet att helt avstå från att ge 

in en ansökan till domstol alternativt utfärda ett nytt föreläggande med en lindrigare sanktion. 

Rent formellt är Finansinspektionen inte bunden av den sanktion som meddelats i 

föreläggandet men enligt förarbetena bör huvudregeln och det normala vara att den sanktion 

som Finansinspektionen ansöker om hos domstol är densamma som angetts i föreläggandet. 

På samma vis så talar starka rättssäkerhetsskäl för att Finansinspektionen inte bör ansöka i 

domstol om en strängare sanktion än den som angetts i sanktionsföreläggandet.113 

 

I förarbetena diskuterades huruvida prövningen av sanktioner för fysiska personer i företagens 

ledningsorgan skulle ske i allmän domstol eller i allmän förvaltningsdomstol. Man valde att 

använda sig av samma instans som prövar institutens överträdelser, det vill säga allmän 

                                                        
111 SOU 2015:62, s. 160 
112 Prop. 2014/15:57, s. 59 samt SOU 2015:62, s. 160 
113 Prop. 2014/15:57, s. 59 ff samt SOU 2015:62, s. 164 f 
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förvaltningsdomstol. Ett förfarande som innebär en handläggning av frågorna i samma 

domstol torde minska risken för kompetenskonflikter som kan uppstå vid handläggning av 

likartade mål i olika domstolar samt ge bättre förutsättningar för att samtidigt eller i nära 

anslutning till varandra kunna pröva sanktioner mot fysiska och juridiska personer för samma 

överträdelse. Samordningsfördelar kan alltså vinnas genom att båda sanktionsfrågorna prövas 

av samma domstol. Ett förfarande som medger en gemensam handläggning av frågorna 

innebär även en minskad risk för utdragna processer där olika domstolar kommer fram till 

olika resultat och en sådan ordning torde gynna rättssäkerheten och medföra 

processekonomiska fördelar. 114 

 

Fall där godkända förelägganden visar sig vara felaktiga bör enligt fondutredningen kunna 

hanteras och en ny bestämmelse föreslås införas i 12:23 LVPF115. Utredningen hänvisar till 

2013 års värepappersmarknadsutredning där frågan om undanröjande av felaktiga 

förelägganden aktualiserades. I denna konstaterades att förvaltningsmyndighetens möjlighet 

till självrättelse av förbiseende fel och omprövningsbefogenheten avseende beslut som är 

uppenbart oriktiga inte kunde användas för att hantera felaktiga sanktionsförelägganden. 

Resningsinstitutet ansågs inte heller fylla de kraven på rättssäkerhet för den enskilde 

individen i fråga om hantering av felaktiga sanktionsförelägganden 116 . Motsvarande 

bestämmelse finns inte i LBF. Lagrådet uppmanade regeringen att införa en sådan men 

regeringen gjorde en annan bedömning. En liknelse med avsaknaden av möjlighet till 

undanröjande vid avgiftsförelägganden på arbetsmiljöområdet gjordes och regeringen ville 

undvika att en ny typ av förfarande infördes i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Slutsats 

drogs om att resningsinstitutet bör ge ett tillräckligt skydd för de fåtal fall frågan skulle kunna 

komma att aktualiseras.117 Här skiljer sig alltså gällande bestämmelser i LBF med föreslagna 

ändringar i LVPF. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
114 Prop. 2014/15:57, s. 61 f  
115 SOU 2015:62, s. 50 
116 SOU 2015:2, s. 166 
117 Prop. 2014/:57, s. 65 
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4.8  Några ord om förbudet mot dubbelbestraffning enligt Europakonventionen 

 

Förbudet mot dubbel lagföring och straff (dubbelprövningsförbudet) återfinns i sjunde 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen 118  och i EU:s rättighetsstadga 119 . 

Europakonventionen med tilläggsprotokoll gäller som lag i Sverige enligt lagen (1994:1219) 

om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. EU:s rättighetsstadga, som blev rättsligt bindande genom 

Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009, har samma rättsliga värde som 

fördragen och ingår således i EU:s primära regelverk. Det innebär att 

dubbelprövningsförbudet är tillämpligt i svensk rätt och att rättstillämpande myndigheter är 

skyldiga att ta hänsyn till förbudet.  

 

Förbudet enligt Europakonventionen innebär att ingen får lagföras eller straffas på nytt i en 

brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket denne redan har blivit slutligt frikänd 

eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat. EU:s rättighetsstadga 

har en bestämmelse med motsvarande innehåll med den skillnad att förbudet gäller ett mer 

vidsträckt geografiskt område än vad som anges i Europakonventionen då det i stället för stat 

talas om europeiska unionen. Stadgan riktar sig till medlemsstaterna endast när de tillämpar 

unionsrätten. 

 

Det har diskuterats vid genomförandet av CRD IV samt i fondutredningen120 huruvida en 

tillämpning av bestämmelserna vilka kan leda till att en fysisk person påförs en administrativ 

sanktion även skulle kunna innebära att personen ifråga lagförs för brott. Det kan vidare antas 

att ett beslut om sanktion enligt den nya regleringen för fysiska personer anses som en 

anklagelse för brott och straff i Europakonventionens mening. I en sådan situation 

aktualiseras konventionens dubbelprövningsförbud. Eftersom det är fråga om tillämpning av 

EU-rätt aktualiseras dessutom förbudet i rättighetsstadgan. Därför måste de myndigheter som 

ska hantera ärenden om administrativa sanktioner mot fysiska personer handlägga ärendet 

med hänsyn till förbudet. En handläggning hos Finansinspektionen kan i vissa fall hindra 

handläggning hos annan myndighet eller tvärt om.121 

 

                                                        
118 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
119 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) 
120 Prop. 2014/15:57 s. 51 f samt SOU 2015:62, s. 127 ff 
121 Prop. 2014/15:57, s. 52 samt SOU 2015:62, s. 129 
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Fondutredningen föreslår vid genomförandet av UCITS V-direktivet att en ny bestämmelse 

införs i LVPF122 som uttryckligen anger att en sanktion mot en fysisk person inte får beslutas 

om det otillåtna agerandet samtidigt är föremål för åtal. Det finns flera situationer då en fysisk 

persons överträdelse dels kan leda till administrativ sanktion, dels kan lagföras för brott. Som 

exempel anges att vissa överträdelser enligt UCITS V-direktivet skulle samtidigt kunna 

utgöra urkundsförfalskning enligt 14 kap. brottsbalken eller otillbörlig marknadspåverkan 

enligt 8 § lagen (2005:277) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 

instrument. Dock så preciserar man att det är fråga om undantagsfall och att det krävs att flera 

omständigheter är uppfyllda123. Vidare hänvisar fondutredningen till de förslag på nya regler 

på marknadsmissbruksområdet som lämnats av 2012 års marknadsmissbruksutredning. Enligt 

denna så föreslås en bestämmelse som förhindrar ett ingripande enligt de administrativa 

reglerna om agerandet, som utgör överträdelse, samtidigt är föremål för eller omfattas av åtal. 

Det anses befogat, för tydlighetens och enhetlighetens skull, med en motsvarande 

bestämmelse i LVPF124. En annorlunda bedömning gjordes således vid genomförandet av 

kapitaltäckningsdirektivet eftersom regeringen i det fallet ansåg det inte som nödvändigt att 

införa några särskilda regler kring handläggningen av förbudet mot dubbel lagföring. 

Regeringen förbehöll sig dock för att behöva återkomma till frågan till följd av kommande 

lagstiftningsärenden på finansmarknadsområdet.125  

 

4.9 Passivitetsrätten samt rätten att inte belasta sig själv  

 

Artikel 6 i Europakonventionen handlar om den okränkbara rätten till en rättvis rättegång. 

Denna rättighet innebär bland annat att den som är misstänkt för brott inte ska behöva bidra 

till utredningen eller bevisningen i målet genom att göra ett medgivande eller tillhandahålla 

belastande material, den så kallade ”passivitetsrätten”.  

 

Fråga är om en inskränkning av passivitetsrätten uppstår till följd av den bestämmelse som 

införts i 15 kap. 1 c § andra stycket p.1 LBF och föreslås införas i 12 kap. 2 a § andra stycket 

p.17 Enligt denna så skall Finansinspektionen, vid val av lämplig sanktion, beakta i 

förmildrande riktning samarbetsviljan hos den som sanktionsavgiften riktar sig mot. Då 

sanktionsavgifterna har, som ovan nämnt, tydliga straffrättsliga drag och kan anses utgöra 

                                                        
122 SOU 2015:62 s. 127 
123 SOU 2015:62, s. 128 
124 Ibid, s. 130 
125 Prop. 2014/15:57, s. 52 
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straff i alla fall utifrån ett europarättsligt perspektiv så bör passivitetsrätten gälla vid 

Finansinspektionens utredning av misstänkt överträdelse. Det torde strida mot 

passivitetsrätten att styrelseledamot skall kunna påverka valet av sanktion genom ett 

samarbete med beslutsfattaren. Vikten vid ett samarbete vid val av sanktion torde enligt min 

mening även strida mot rätten att inte belasta sig själv. Genom att samarbeta kan situation 

uppstå då styrelseledamot tvingas ta fram bevisning till dennes nackdel. Att samarbete endast 

ska beaktas i förmildrande riktning är utgångspunkten. Dock har jag svårt att se hur en ovilja 

till samarbete inte skulle kunna påverka bedömningen i en försvårande riktning då samarbete 

uppmuntrats till och med genom lag.  

 

Vid genomförande av kapitaltäckningsdirektivet, yttrade sig Finansbolagens förening, 

Svenska bankföreningen och AB svensk Exportkredit om huruvida en fysisk persons 

samarbetsvillighet gentemot Finansinspektionen är en ordning som kan anses lämplig att 

införa och om den är förenlig med svensk rätt. Finansbolagen menar att ett sådant samarbete 

är svårt att förena med rätten för den som är föremål för utredningen att tillvara sin rätt. AB 

svensk Exportkredit ifrågasätter bestämmelsens förenligt med svenska straffrättsliga 

principer. Remissinstansernas oro över att bland annat felaktiga anklagelser, då motstående 

intressen felaktigt pekar ut varandra, kunde bli en konsekvens av förslaget delades inte av 

regeringen som inte ansåg en sådan reglering som problematisk.126 

 

Motsvarande bestämmelse för LVPF föreslås i fondutredningen. För att den föreslagna 

ordningen skall anses förenlig med svensk rätt understryks det att den bör endast tillämpas i 

förmildrande riktning och således inte få åberopas i syfte att skärpa en sanktion.127 Huruvida 

Finansinspektionen kommer lyckas hålla denna begränsning i praktiken och inte indirekt 

belasta någon för sin passivitet återstår att se.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
126 Prop. 2014/15:57, s. 53-55 
127 SOU 2015:62, s. 155 
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4.10 Försäkringsmöjligheter 

 

Till följd av de skärpta sanktionerna mot fysiska personer har en debatt om möjligheten att 

försäkra sig mot denna typ av sanktionsavgift uppstått. Finansinspektionen har kritiserat 

Handelsbankens försök att täcka styrelseledamots eventuella sanktionsavgift genom 

försäkring128. Något officiellt ställningstagande från Finansinspektionens har däremot ännu 

tagits och frågan förblir öppen för diskussion. 

 

Professor Jessica van der Sluijs har i artikeln ”Går det att försäkra administrativa 

sanktionsavgifter? – Avtals-och näringsrättsliga aspekter” tagit upp frågan ur bland annat ett 

försäkringsrörelserättsligt perspektiv. 129  Hänvisning görs till stabilitetsprincipen i 

försäkringsrörelselagen (2010:2043), FRL, samt principen om god försäkringsstandard enligt 

samma lag, och diskuterar om dessa eventuellt skulle kunna sätta stopp för en försäkring mot 

administrativa sanktionsavgifter. Näringsfriheten, som är grundlagsskyddad i 2:17 

regeringsformen, anses dock väga tyngre och en eventuell sanktion för att ha tillhandahållit 

försäkring mot administrativa sanktionsavgifter måste följa av lag då FRL är en 

förvaltningsrättslig reglering som styrs av legalitetsprincipen. 130. Vidare anför Jessica att 

syftet med principen om god försäkringsstandard är att skydda försäkringstagarna. Då 

Finansinspektionen skall uttala sig om vad god försäkringsstandard är så skall det 

argumenteras huruvida en produkt är förenad med dålig försäkringsstandard i förhållande till 

kunderna, det vill säga styrelseledamöterna131 . Kundskydd och säkerställande av stabiliteten i 

försäkringsföretagen är försäkringsrörelseregleringens huvudsyften. Inget utav dessa intressen 

är hotade av en försäkring som omfattar administrativa sanktioner. Det finns redan idag 

ansvarsförsäkringar som täcker skatter och avgifter till viss del och de 

styrelseansvarsförsäkringar som täcker skadestånd med uttalade preventiva syften, 

exempelvis bristtäckningsansvaret enligt ABL, är vanliga och accepterade av 

finansinspektionen.132.  

 

Jessica drar slutsatsen att enligt svensk rätt blir försäkringsavtal som uttryckligen täcker 

administrativa sanktionsavgifter i praktiken giltiga mellan parterna och det är tveksamt om de 

                                                        
128 Gustaf  Tapper, ”Skräckböter hotar dränera styrelser”, di.se  
129van der Sluijs, ”Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – Avtals-och näringsrättsliga aspekter” 

JT, s. 238 
130 Ibid, s. 240 f 
131 Ibid, s. 241 f 
132 Ibid, s.  244 
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försäkringsbolag som väljer att försäkra administrativa sanktionsavgifter skulle kunna åläggas 

en sanktion för tillhållandahållande med ett rättsligt stöd133. 

 

Torbjörn Ingvarssons kommer fram till en annan slutsats i repliken ”Försäkring av 

sanktionsavgifter – en replik” till Jessica van der Sluijs artikel. Enligt honom är den 

avgörande frågan huruvida avtalet genom vilket sanktionsavgiften försäkras är civilrättsligt 

giltigt och möjligt134. Han hänvisar i första hand till kapitaltäckningsdirektivets syfte med 

sanktionsavgifterna som är att säkerställa att skyldigheterna enligt direktivet efterlevs av 

”institut, av dem som i praktiken kontrollerar ett instituts affärsverksamhet och av 

medlemmarna i ett instituts ledningsorgan”135. Han diskuterar vidare att man måste beakta, i 

frågan om det är möjligt att teckna försäkring för administrativa sanktionsavgifter, den 

ansvarsfördelning och den allvarlighetsgrad som ska nås för att fysisk person ska åläggas 

sanktion. Det ska vara tydligt att det handlar om en väl avgränsad personkrets som vid grovt 

oaktsamt handlande eller medveten överträdelse kan åläggas proportionella sanktioner136.  

Torbjörn anser att fokusen inte ska ligga på huruvida försäkringsbolaget är villigt att försäkra 

ett olagligt intresse då det inte har betydelse för avtalets ogiltighetsfråga. En möjlighet att 

försäkra sig mot de ekonomiska följderna av en sådan sanktion skulle strida mot direktivets 

syfte med själva sanktionen, det vill säga att vara handlingsdirigerande och avskräckande, 

samtidigt som det skulle omintetgöra dess effektivitet. Enligt Torbjörn skulle alltså en 

försäkring som omfattar denna typ av sanktionsavgifter inte vara försäkringsbar enligt svenskt 

gällande rätt då den skulle avse annat än lagligt intresse.137 

 

 

 

4.11 Sammanfattande kommentar 

 

De nya reglerna om administrativa sanktioner mot fysiska personer, som behandlats i detta 

kapitel, grundar sig på två EU-direktiv: kapitaltäckningsdirektivet samt UCITS V-direktivet. 

Det första reglerar kreditinstitut och värdepappersföretag, det andra riktar sig mot 

värdepappersfonder samt fondbolag. Många länder tvingades se över sin lagstiftning på den 

finansiella marknaden till följd av finanskrisen och direktiven utgör en del av denna översyn. 

                                                        
133, van der Sluijs, ”Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? – Avtals-och näringsrättsliga 

aspekter” JT s. 246 
134Torbjörn Ingvarsson, ”Försäkring av sanktionsavgifter – en replik”, JT, s. 703 
135 Ibid, s. 704 
136 Ibid, s. 706 
137 Ibid, s. 711 
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Reglerna skall stävja överdrivet risktagande samt öka medlemsländerna krav på tillsyn, 

riskhantering och transparens. Nya bestämmelser som ger Finansinspektionen möjlighet att 

ingripa gentemot fysiska personer har införts i lagen om bank- och finansieringsrörelse och 

föreslås införas i lagen om värdepappersfonder. Reglerna innebär förändringar i 

Finansinspektionens arbete där bland annat subjektiva rekvisit skall tillämpas vid utredning 

om ansvar. Debatt har väckts huruvida bestämmelserna är förenliga med 

Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning, passivitetsrätten samt rätten att inte 

belasta sig själv. Frågan om sanktionerna är försäkringsbara har diskuterats men återstår dock 

obesvarad. 
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5. Analys 
 

 

Utgångspunkten i svensk rätt bör, enligt lagstiftarens bedömning, vara att sanktioner i första 

hand riktas mot institutet eller fondbolaget. Endast i de fall överträdelsen är allvarlig bör 

sanktioner mot fysiska personer avvägas. Att allvarlighetsbedömningen är av central 

betydelse för de nya sanktionsbestämmelserna framgår tydligt i förarbetena. Däremot saknas 

vägledning samt tydliga riktlinjer till hur denna bedömning skall göras. I 

kapitaltäckningsutredningen samt i prop. 2014/15:57 kommer regeringen fram till den 

slutsatsen att inga ytterligare kriterier för allvarlighetsbedömningen skall tas med i 

lagtexten138. Det anges att Finansinspektion och domstol ska ta ställning till frågan, särskilt av 

det skäl att en hänsyn till utvecklingen skall vara möjlig. Jag får den uppfattning att tid till 

ställningstagande har saknats då en snabb implementering prioriterats. Det leder enligt min 

mening till en minskad rättssäkerhet samt förutsägbarhet för styrelseledamöter i kreditinstitut 

och fondbolag. CRD IV samt UCITS V innehåller inte heller några närmare anvisningar på 

vad som skall bedömas som allvarligt eller inte vid en överträdelse. Det torde innebära att EU 

lämnat det till nationell rätt att avgöra frågan utifrån hur medlemsländers olika rättstraditioner 

och lagar är uppbyggda.  

 

Lagstiftaren hänvisar till att praxis ska vägleda, men den första bedömningen görs av 

Finansinspektionen. Det krävs som ovan nämnt att föreläggandet inte godkänns för att frågan 

skall prövas av domstol och således att rättsbildande praxis ska utarbetas. Finansinspektionens 

framtida bedömningar kommer inte vara bundna av varandra. Hur allvarlig en överträdelse 

bedöms kan mycket väl komma att bero på rådande omständigheter på myndigheten. Då vi 

har att göra med sanktioner som påminner om straff är denna brist på vägledning långt ifrån 

tillfredsställande. 

 

Finansinspektionen har meddelat att de nya administrativa sanktionerna gentemot fysiska 

personer i fondbolag endast ska tillämpas i undantagsfall139. Detta är Finansinspektionens 

aktuella ståndpunkt och uppfattning, men det finns inget i lag som skulle kunna hindra att en 

mindre tillåtande uppfattning intogs, vilket utgör en grund till rättsosäkerhet.  

                                                        
138 SOU 2013:65 s. 376 samt Prop. 2014/15:57 s. 41 
139 http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/80_Presentationer/2015/mn_fondbolagensforening_150604ny3.pdf 
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Finansinspektionens föreskrifter kommer att ändras i snabbare takt än lagarna. I prop. 

2014/15:57 belyste regeringen just den risk att inre instruktioner och föreskrifter som används 

vid utredningar, i den förvaltningsmyndighets som skall ta beslutet, sammanblandas med de 

regler som skall tillämpas vid beslutsfattandet.140  

 

Å andra sidan finns även en risk för att de nya bestämmelserna blir ett slag i luften. 

Finansinspektionen var tydlig i sitt remissvar141 med att de administrativa sanktionerna inte 

ansågs nödvändiga och att de lednings- och lämplighetsprövningar som Finansinspektionen 

redan tillämpade var tillfredställande. I remissen kritiserar Finansinspektionen regeringens 

”knapphändiga motivering till ändringarna”. Samtidigt sätts regeringen i en svår sits då 

förutbestämd lagstiftning från EU-rättsligt håll, som kan anses svårmotiverad utifrån 

nationella bestämmelser, ska implementeras.  

 

Hur förhåller sig då de nya administrativa sanktionerna mot ledningen med 

ansvarsbestämmelserna i ABL? 

 

För ledningen i kreditinstitut som är aktiebolag samt fondbolag så är ABL alltjämt gällande. I 

10 kap. 37 § LBF anges det uttryckligen att ABL:s skadeståndsregler skall vara tillämpliga på 

överträdelser av LBF. Att även det associationsrättsliga skadeståndssystemet bör beaktas när 

det gäller påförandet av administrativa sanktioner i form av sanktionsavgifter mot enskilda 

medges i kapitaltäckningsutredningen. Det vill säga att om styrelseledamot i fullgörande av 

sitt uppdrag orsakar skada för bolaget, aktieägare eller annan kan skadeståndsansvar komma 

ifråga.142 Vid instituts respektive fondbolags allvarliga överträdelse, som ledamot kan anses 

ansvarig för, så torde det enligt min mening i många fall följaktligen även uppstå sådan skada 

för bolaget, aktieägare eller annan att även skadestånd kan komma att aktualiseras. 

 

Den bolagsrättsliga principen om styrelsens omsorgsplikt är svår att definiera. Det är tänkbart 

att det uppstår ett flertal situationer då en styrelseledamots agerande utgör en sådan 

överträdelse som kan föranleda en sanktionsavgift samtidigt som det skulle anses utgöra en 

brist i omsorgen.  Som exempel kan överträdelser enligt UCITS V-direktivet som reglerar 

krav på fondbolagets organisation av verksamheten samt uppföranderegler nämnas. En 

                                                        
140 Prop. 2014/15:57 s. 58 
141 Finansinspektionen – Remissvar till Promemoria om sanktioner enligt CRD IV 
142 SOU 2013:65 
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styrelseledamot som anses ansvarig för att ett fondbolag allvarligt överträtt dessa krav torde 

även ha brustit i sin omsorgsplikt. Risk uppstår således i dessa fall att styrelseledamot drabbas 

av en sanktionsavgift samtidigt som ett skadeståndsanspråk väcks.  Ett förbehåll om att 

avgiften bör kunna sänkas med hänsyn till utdömda skadestånd har däremot gjorts i 

förarbetena (se avsnitt 4.5.2). 

  

För skadestånd enligt ABL krävs endast oaktsamhet, det vill säga att det torde vara lättare att 

komma åt en styrelseledamot som orsakat skada genom att tillämpa ABL:s ansvarsregler 

jämfört med de nya sanktionsbestämmelserna som kräver grov oaktsamhet.  

 

Utöver omsorgs- och lojalitetsplikten är det huvudsakligen styrelsens ansvar vid kapitalbrist 

samt medverkanansvaret enligt ABL som skulle kunna aktualiseras i samband med en 

överträdelse enligt LBF eller LVPF. Flera utav de överträdelser som kan leda till 

administrativa sanktioner för styrelseledamot är till för att skydda kreditinstituten respektive 

fondbolagens kapital och undvika för stora exponeringar. Styrelseledamoten har som vi sett i 

avsnitt 2.3.1 redan ett personligt ansvar vid kapitalbrist enligt 25:18 ABL samt ett 

bristtäckningsansvar enligt 17:7 samma lag. Vägledning saknas om vilken lag som skall få 

företräde vid de fall lagkonflikt uppstår, eller om styrelseledamot skall kunna påföras 

sanktionsavgift samtidigt som han eller hon döms till ett personligt betalningsansvar enligt 

ABL.  

 

Det kan hävdas att de nya reglerna till och med gör det svårare för styrelsen att agera med 

omsorg för bolaget. Advokat Cecilia Wennerholm menar i en artikel i Svenska Dagbladet att 

en styrelseledamot som riskerar en sådan sträng sanktion kan få svårt att se till ägarnas bästa 

och därmed uppfylla sitt mandat143. Cecilia anför vidare att man måste ha i åtanke att all 

affärsverksamhet innebär ett visst risktagande. Artikelförfattaren medger även en viss oro 

över vilka riskobenägna personer styrelser kommer att locka till sig. Advokaterna Magnus 

Lindstedt och Annika Walin delar denna oro och vill att Finansinspektionen skall klargöra hur 

bestämmelserna kommer att tillämpas i praktiken, samt hur myndigheten ser på 

försäkringsmöjligheterna mot sanktionsavgifterna. 144  Ytterligare en advokat som gått till 

                                                        
143 Wennerholm Cecilia, ”Risk för böter bäddar för sämre styrelser”, svd.se 
144 Jaqueline Balcer Bednarska, ”Advokaterna till attack mot nya regler om personliga sanktioner i 

finansvärlden”, dagensjuridik.se 
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attack mot de nya sanktionerna är Tor Dunér i en krönika i Dagens Juridik.145 Dunér menar att 

Finansinspektionens praxis gällande de allvarlighetsrekvisiten som skall ligga till grund för 

framtida bedömningar är oroväckande då det inte varit någon ovanlig företeelse att 

Finansinspektionen bedömt överträdelser som allvarliga. Frågan återstår hur många sådana 

framtida bedömningar kommer även innebära en utredning mot ledningsorganet till följd av 

den nya lagstiftningen.  

 

Vid en överblick av de överträdelser som kan föranleda Finansinspektionens ingripande 

(avsnitt 4.4.3) blir det snabbt tydligt vilket omfattande kontrollansvar som åläggs 

styrelseledamöter. Vissa skyldigheter, såsom att inte bedriva verksamhet som kreditinstitut 

utan auktorisation, känns självklara och något som en styrelseledamot bör ha koll på. Däremot 

är ett flertal andra skyldigheter väldigt betungande för styrelsen enligt min mening och 

snarare sådana uppgifter som tillhör den löpande förvaltningen av bolaget, det vill säga 

hänförliga till den verkställande direktörens uppgifter. Den personkrets som kan drabbas av 

sanktioner inkluderar visserligen den verkställande direktören men med ett hot om 

sanktionsavgift på fem miljoner euro torde det bli svårt för en hängiven styrelseledamot att 

bortse från dessa förpliktelser. Diskussion kan även föras om huruvida detta nya delade 

ansvar kommer att innebära att ledningens personer utpekar varandra då allvarlig överträdelse 

skett och en utredning om ansvar pågår.   

 

Branschen tror på en höjning av styrelsearvodena för att locka till sig duktiga och kompetenta 

personer till ledningen146. Det höga belopp det kan bli fråga om vid regelöverträdelse kan 

anses vara oproportionerligt stort i förhållande till den ersättning svenska ledamöter får för sitt 

styrelseuppdrag.  

 

 

Kraven på en styrelseledamot i ett kreditinstitut som är aktiebolag eller ett fondbolag tycks 

med tiden bli allt mer omfattande. Bör då rimligen även styrelseansvaret enligt ABL för 

”vanliga” aktiebolag skärpas? Oroväckande lite praxis finns på det området. Men detta 

                                                        
145 Dunér Tor, ”Personliga sanktionsavgifter i finanssektorn – finns det någon som tycker de nya 

reglerna är bra?”, dagensjuridik.se  
146 Dunér Tor, ”Personliga sanktionsavgifter i finanssektorn – finns det någon som tycker de nya 

reglerna är bra?”, samt Jaqueline Balcer Bednarska, ”Advokaterna till attack mot nya regler om 

personliga sanktioner i finansvärlden” 
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betyder inte att fel inte görs och att en närmare granskning inte vore gynnsam i strävan efter 

en sund corporate governance kultur i alla aktiebolag.  

 

 

 

6.  Slutord 
 

Ett tungt ansvar vilar på framtidens styrelseledamöter i den finansiella sektorn. Långt mycket 

tyngre än vad som gäller för ledamöter i ”vanliga” aktiebolag. Jag tror att många delar den 

uppfattningen att tanken bakom de nya bestämmelserna att förstärka finansmarknaden varit 

god. Men frågan är om man inte dragit ansvaret lite för långt för att det skall anses gynna en 

positiv utveckling. Att sitta i en styrelse skall inte endast vara ett trevligt tidsfördriv men den 

andra ytterligheten där arbetet samt ansvaret blir allt för omfattande i proportion till arvodet är 

inte heller en bra lösning. Risk finns för att det blir svårt att hitta kompetenta ledamöter som 

är beredda att åta sig uppdraget samt att kostnaderna för att garantera en efterlevnad av de nya 

regelverken blir alltför hög för bolagen. Det vill säga, kommer priset i slutändan att betalas av 

aktieägarna? 
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