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Sammanfattning 

 

Efter finanskrisen år 2008 började kvalitén av den interna styrningen i kreditinstitut 

att ifrågasättas mer än under tidigare år. Banker gick i konkurs och intressenters 

förtroende för kreditinstitut sjönk. Efter finanskrisen undersökte CEBS 1  hur 

implementeringen av deras riktlinjer2 på området av intern styrning fungerade, och 

kom fram till att implementeringen av riktlinjerna var bristfälliga. CEBS kom fram till 

att den bristande interna styrningen var en bakomliggande faktor till finanskrisen, 

bland annat så behövdes proceduren för tillsyn förbättras i kreditinstituten. 

 

EBA3 övertog år 2011 CEBS:s uppgifter och uppdaterade CEBS:s riktlinjer, i form av 

GL 44 4 . I GL 44 fokuseras det på den interna styrningen i kredit- och 

värdepappersinstitut och riktlinjerna i GL 44 kommer att ersätta råden i FFFS 2005:15, 

som kreditinstitut i Sverige bör ha följt sedan år 2005. 

 

Frågeställningen i uppsatsen är hur det befintliga svenska regelverket och 

kreditinstituten kommer att påverkas av de nya riktlinjerna i GL 44, jämfört med de 

nuvarande råden i FFFS 2005:1. Fokus i uppsatsen ligger på regleringen av 

ledningsarbetet. 

 

Riktlinjerna i GL 44 är mycket mer omfattande och specifika i sin utformning än vad 

råden i FFFS 2005:1 är. Råden i FFFS 2005:1 riktas till flera sorts företag under 

Finansinspektionens tillsyn, utöver kredit- och värdepappersinstitut som riktlinjerna i 

GL 44 riktas till, till exempel försäkringsbolag. De olika sorters institut som råden i 

FFFS 2005:1 riktas till, resulterar i att råden ej kan vara lika specifika som riktlinjerna 

i GL 44 är. I uppsatsen fokuseras dock på kreditinstituten. 

 

Fokuseringen på den interna styrningen syns väl i GL 44, till exempel finns det ett 

eget omfattande avsnitt som endast behandlar ledningsorgan, vilket någon 

motsvarighet ej finns för i FFFS 2005:1. Interna riktlinjer är även något som i GL 44 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Committee on European Banking Supervision (CEBS). 
2 Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2. 
3 European Banking Authority (EBA), på svenska Europeiska bankmyndigheten. 
4 EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44). 
5 De allmänna råden (FFFS 2005:1) om styrning och intern kontroll av finansiella företag.!
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anses vara viktigt att ha i institut, och det uttalas på flera ställen i GL 44 att interna 

riktlinjer bör finnas på olika områden, som till exempel för ledningsorganets etiska 

och professionella uppträdande och ledningsorganets sammansättning. 

 

De interna kontrollorganen får även genom riktlinjerna i GL 44 ett större ansvar, 

genom till exempel att kontrollorganen bör ha det yttersta ansvaret för riskhanteringen 

i den dagliga verksamheten. I GL 44 har man även lagt stor vikt vid att öka insynen i 

institut samt på att instituten har adekvata informationssystem.  

 

Riktlinjerna i GL 44 riktas till hela unionen, istället för till endast företag under 

Finansinspektionens tillsyn, såsom det görs i råden i FFFS 2005:1. Detta är ett steg i 

riktningen mot en enhetligare reglering inom unionen, som är ett av målen med 

riktlinjerna i GL 44. 

 

I GL 44 ges sammanfattningsvis genom sin tydligare och specifikare utformning en 

bättre förståelse för kreditinstituten, för både kreditinstitutens medarbetare och 

intressenter, i jämförelse med FFFS 2005:1. 
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Förkortningar och definitioner 

 

BSG  Banking Stakeholder Group 

CEBS  Committee on European Banking Supervision 

EBA  European Banking Authority (Europeiska bankmyndigheten) 

FFFS 2005:1 De allmänna råden (FFFS 2005:1) om styrning och intern 

kontroll av finansiella företag 

FI Finansinspektionen 

GL 44   EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44) 

 

Compliance    Regelefterlevnad, efterlevnad av regleringar.6 

Intern styrning och kontroll Process genom vilken institutets ledningsorgan 

och annan personal säkerställer att institutets 

mål uppnås enligt instruktioner och regleringar.7 

Kontrollorgan Personer, enheter eller avdelningar som har i 

uppdrag att kontrollera uppgifter inom 

kontrollorganens områden (till exempel 

riskkontroll, regelefterlevnad och 

internrevision).8 

Kreditinstitut    Bank och kreditmarknadsföretag.9 

Ledningsorgan Institutets högsta beslutande organ som har en 

övervakande och ledande funktion.10 

”Three lines of defence”-modell Modell i företag som tydliggör riskarbetet 

genom att dela upp det i 3 försvarslinjer. Den 

första linjen består av affärsledningen, den andra 

av risk- och regelefterlevnadsorgan, och den 

tredje av internrevisionsorganet.11 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Compliance Forums webbplats, Compliance – vad är det? 
7 FFFS 2005:1, 1 kap. Tillämpningsområde, 5§. 
8 Ibid. 
9 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 1 kap. 5§. 
10 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title I – Subject matter, scope and 
definitions, punkt 3. 
11 Compliance Forums webbplats, Compliance – vad är det?!
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1 Inledning 

 

1.1  Problembakgrund 

Bristen på den interna styrningen och kontrollen i kreditinstitut har visat sig vara ett 

växande problem under senare år, både nationellt och internationellt.12 Detta visade 

sig vara ett problem framförallt efter finanskrisen år 2008, som är en bakomliggande 

faktor till antagandet av de nya riktlinjerna, Europeiska bankmyndighetens riktlinjer 

för intern styrning (GL 44)13. 

 

År 2006 kom CEBS ut med riktlinjer för intern styrning. Efter finanskrisen 

undersökte CEBS hur myndigheters och finansiella företags implementering av 

CEBS:s riktlinjer hade fungerat. CEBS kom fram till att det behövdes en förbättring 

av implementeringen av riktlinjerna i instituten, samt att ledningens tillsyn av 

riktlinjerna behövde förstärkas då ledningarna ej hade lyckats med att identifiera och 

hantera riskerna på ett effektivt sätt. Eftersom EBA övertog14 CEBS:s uppgifter år 

2011 är det EBA som utarbetat de nya riktlinjerna i form av GL 44. 

 

Ledningen och styrelsen i kreditinstitut har huvudansvaret för verksamheten, vilket 

omfattar att förstå och hantera risker som bolaget utsätts för, samt att se till så att 

institutet följer gällande regler. För att detta ska säkerställas bör det även finnas 

interna kontrollorgan som rapporterar nödvändig information om verksamheten till 

ledningsorganet. Rapporteringarna har visat sig vara bristfälliga av 

Finansinspektionen undersökningar i Sverige, samt av myndigheters undersökningar 

på internationell nivå, till exempel CEBS:s undersökning.15  

 

Sedan år 2005 finns allmänna råd16 om styrning och kontroll för finansiella företag i 

Sverige, men de nya riktlinjerna i GL 44 som utformats av EBA, ska i helhet ersätta 

råden i FFFS 2005:1. Riktlinjerna i GL 44 blir direkt gällande i Sverige, och resten av 

unionen, utan att de kan anpassas till specifika nationella förhållanden.17 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 FI, Tillsynsrapport, (2012), s. 29. 
13 EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44). 
14 Se 2.2 Information om Finansinspektionen och EBA, s. 13. 
15 FI, Tillsynsrapport, (2012), s. 29.!
16 De allmänna råden (FFFS 2005:1) om styrning och intern kontroll av finansiella företag. 
17 FI, Tillsynsrapport, (2012), s. 38. 
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Riktlinjerna i GL 44 är mer komplexa, omfattar sektorer som tidigare ej stått under 

reglering, revideras oftare och kräver en noggrannare och mer ambitiös tillsyn än 

Sveriges tidigare reglering på området, råden i FFFS 2005:1, gjort. De nya riktlinjerna 

kommer att ha till syfte att stärka kreditinstitutens interna styrning och kontroll, och 

på så sätt ha fokus på ledningens arbete, som det kommer att ställas större krav på än 

med tidigare regleringar18. 

 

1.2  Problemformulering 

Hur kommer det befintliga svenska regelverket och kreditinstituten i Sverige att 

påverkas av de nya riktlinjerna i GL 44, jämfört med de nuvarande råden i FFFS 

2005:1, speciellt angående ledningsorganets ansvar? 

 

1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur det svenska regelverket och kreditinstituten 

i Sverige skulle kunna komma att påverkas av riktlinjerna i GL 44. En jämförelse görs 

av Sveriges nuvarande råd på området, FFFS 2005:1, med riktlinjerna i GL 44 som 

ska ersätta råden i FFFS 2005:1. I min analys tar jag upp vilka konsekvenser 

riktlinjerna i GL 44 har på kreditinstitutens agerande, specifikt angående 

ledningsorganet, eftersom de största förändringarna är gjorda inom ledningsorganets 

område. Uppsatsen skrivs för att belysa hur förändringarna med riktlinjerna i GL 44 

kan komma att påverka kreditinstituten. 

 

1.4 Metod och material 

För att utreda och analysera hur regelverket och kreditinstituten kommer att påverkas 

av riktlinjerna i GL 44 kommer jag att använda mig av den teleologiska 

tolkningsmetoden, även kallad ändamålstolkning. Ändamålet med riktlinjerna i GL 44 

kommer alltså att avgöra hur riktlinjerna tolkas.19 Först undersöks ändamålet med 

riktlinjerna i GL 44, därefter tolkas och analyseras vilka effekter riktlinjerna i GL 44 

kan få, vilket är metoden för den teleologiska lagtolkningen. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Bland annat ”Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2” 
och ”De allmänna råden (FFFS 2005:1) om styrning och intern kontroll av finansiella företag”. 
19 Ekelöf (1991), s. 173.!
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Med den teleologiska lagtolkningsmetoden associeras i Sverige främst Per Olof 

Ekelöf. Enligt Ekelöf är man som lagtolkare ej bunden av lagstiftarnas uppfattning av 

lagens ändamål, utan man kan istället lita på sitt egna goda omdöme.20 Med sitt egna 

goda omdöme avses ej egna uppfattningar i rättspolitiska frågor, utan att ställa sig 

solidarisk med den gällande rätten vid tillämpning av den teleologiska metoden.21 Den 

Ekelöfska kedjan av lagtolkningsmetoden går ut på att först bundet tolka lagen vid 

ordinära fall, därefter se på avgöranden i de ordinära fallen, samt på de sociala 

verkningarna av avgörandena. Lagens ändamål tolkas sedan utifrån de sociala 

verkningarna, och till sist tolkas de säregna fallen genom den teleologiska 

lagtolkningen i ljuset av lagens ändamål.22 Vid tolkningen av de säregna fallen bör 

först ändamålet för lagbudet fastställas, med försiktighet, såsom för de klara fallen. 

Tillämpningen av den teleologiska tolkningsmetoden på de säregna fallen bidrar till 

realiserandet av ett ändamålsenligt helhetsresultat.23 

 

För att få svar på problemformuleringen analyseras Finansinspektionens allmänna 

råd24 om styrning och intern kontroll av finansiella företag och EBA:s riktlinjer GL 44, 

inom samma område. Direktiv och förordningar som lett fram till riktlinjerna i GL 44 

kommer även att presenteras. 

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att analysera hur implementeringen av riktlinjerna i GL 44 

kommer att påverka det svenska regelverket och de svenska kreditinstituten som bör 

följa de nya riktlinjerna i GL 44. Avgränsningen till kreditinstitut görs på grund av att 

kreditinstituten i stor omfattning påverkade och påverkades av finanskrisen år 2008, 

som även är en bakomliggande faktor till upprättandet av GL 44. Undersökningen tar 

ej hänsyn till koncerner. 

 

I GL 44 avses med institut kreditinstitut och värdepappersföretag, jag kommer dock ej 

att ta hänsyn till värdepappersföretag och speciella bestämmelser som kan påverka 

dem. När Finansinspektionen i sin tur använder ordet företag syftar de till företag 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ekelöf (1991), s. 178. 
21 Ekelöf, Edelstam (2008), s. 85. 
22 Peczenik (1980), s. 161. 
23 Ekelöf, Edelstam (2008), s. 85 f. 
24 De allmänna råden (FFFS 2005:1) om styrning och intern kontroll av finansiella företag. 
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under Finansinspektionens tillsyn. I fortsättningen syftar den här uppsatsen till 

kreditinstitut när ord som institut, företag, finansiellt institut/företag och finansbolag 

används. Eftersom råden och riktlinjerna, samt andra nämna regleringar i uppsatsen, 

ej endast syftar till kreditinstitut vid användning av benämningarna vill jag ej byta ut 

alla benämningar mot kreditinstitut. Valet görs för att regleringarnas ursprungliga 

mening med benämningarna ej ska gå förlorad. 

 

Jag kommer att fokusera på hur ledningsorganets ansvar och arbete påverkas av 

riktlinjerna i GL 44, eftersom de nya riktlinjerna i GL 44 fokuserar på ledningsorganet 

och den interna styrningen. 

  

1.6 Disposition 

I kapitel 2 redogörs för historiken till, och sambandet mellan, instituten som arbetar 

med och har påverkat framtagningen av riktlinjerna i GL 44. Vidare redogörs även för 

direktiven och förordningarna som lett fram till utarbetandet av GL 44. 

 

I kapitel 3 behandlas innehållet i Finansinspektionens allmänna råd, FFFS 2005:1, och 

EBA:s riktlinjer, GL 44. Kapitlet är uppdelat i underrubriker så att ett område i taget 

behandlas från båda regleringarna inom samma område. Jag har i huvudsak valt att 

använda mig av rådens rubriker i FFFS 2005:1, men eftersom rådens rubriker ej alltid 

stämmer överens med riktlinjernas rubriker i GL 44, har jag även valt vissa rubriker 

från riktlinjerna i GL 44. Detta har speciellt gjorts inom de områden som ej är 

reglerade i egna avsnitt, eller överhuvudtaget, i råden i FFFS 2005:1. Efter en kort 

beskrivning av området som berörs i avsnittet, beskrivs innehållet av råden i FFFS 

2005:1 och riktlinjerna i GL 44. Därefter analyserar jag området för min valda 

underrubrik, för att sedan behandla nästa område under nästa underrubrik. 

 

I kapitel 4 avslutas uppsatsen med en sammanfattning av analyserna från kapitel 3, 

med fokus på problemformuleringen i uppsatsen. 
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2 En bakgrund till GL 44 

 

2.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas instituten och myndigheterna, samt deras regleringar som är 

relevanta för frågeställningen i uppsatsen. En redogörelse lämnas även av institutens 

och myndigheternas bakgrund och regelutveckling som har lett fram till riktlinjerna i 

GL 44. 

 

Kapitlet börjar med en beskrivning av vad Finansinspektionen och EBA är och har för 

uppgifter, eftersom Finansinspektionen har utarbetat råden i FFFS 2005:1 och EBA 

har utarbetat riktlinjerna i GL 44. Därefter beskrivs regleringarna som är relevanta för 

uppsatsen och utarbetandet av riktlinjerna i GL 44.  

 

2.2 Information om Finansinspektionen och EBA 

Finansinspektionen är den myndighet som har utarbetat råden i FFFS 2005:1. 

Finansinspektionen bildades 1991 och är den statliga förvaltningsmyndigheten i 

Sverige som ansvarar för tillsynen av de finansiella marknaderna. De utvecklar regler 

och kontrollerar så att företagen följer reglerna inom de finansiella marknaderna. 

Finansinspektionen verkar för att förstärka kundernas ställning på finansmarknaden 

och analyserar risker i det finansiella systemet. 25  Författningssamlingen, som 

förkortas FFFS, innehåller alla föreskrifter och råd som Finansinspektionen utfärdat. 

 

Finansinspektionen har i nuläget tillsyn över nästan 4000 finansiella företag. De lagar 

och regler som utvecklats för finansmarknaden lägger ett stort ansvar på styrelserna 

och ledningsorganen i företagen att själva motverka osund verksamhet och risker mot 

stabilitet. I sin tur bedömer Finansinspektionen de finansiella riskerna på marknaden 

och i det finansiella systemet i stort. Utifrån bedömningarna görs sedan ytterligare 

bedömningar av hur stor risk det finns i olika finansiella verksamheter och hur 

riskerna påverkar bland annat kunder och andra företag. Finansinspektionen följer 

även löpande företagens styrning, riskhantering, och kundhantering, genom att 

analysera de uppgifter företagen måste lämna in, samt genom att ta stickprov för att se 

att företagen följer de regleringar som företagen bör följa. Det publiceras varje höst en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Finansinspektionens webbplats, Om FI. 
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riskrapport innehållande Finansinspektionens senaste bedömningar, riskrapporten 

används sedan för kommande prioriteringar av tillsynsarbetet. Vidare ingriper 

Finansinspektionen även med sanktioner mot företag som ej sköter sig.26 

 

Finansinspektionen kommer varje år ut med en tillsynsrapport där några av 

Finansinspektionens viktigaste erfarenheter av tillsyn och regelutveckling under året 

som gått redovisas. Tillsynsrapporten från maj 2012 präglades av oron i omvärlden på 

de finansiella marknaderna. Fokus i denna rapport var att stärka konsumentskyddet på 

finansmarknaden, samt vikten av att ställa högre krav på finansiella företags ägare och 

ledning.27 I denna årsrapport har Finansinspektionen funnit brister i ledningsarbetet, 

vilket även har gjorts på internationell nivå. Mycket av bristerna beror på en bristande 

rapportering till ledningsorganen.28 

 

EBA är den myndighet som utarbetat riktlinjerna i GL 44. Det är ett organ som har 

sitt säte i London, och som har kommit till för att skydda allmänintresset genom att 

förstärka de finansiella institutens effektivitet och stabilitet. EBA inrättades genom 

förordning nr 1093/201029 och övertog i januari 2011 CEBS:s tidigare uppgifter.30  

 

EBA har som uppgift att utveckla och säkerställa att en samlad uppsättning av regler 

och enhetliga tillsynsrutiner tillämpas av de nationella tillsynsmyndigheterna. De 

lämnar förslag till regler till EU-kommissionen, som EU-kommissionen sedan antar. 

EBA har även möjlighet att anta riktlinjer riktade till behöriga myndigheter eller 

finansmarknadsaktörer, vilket EBA nu gjort i form av riktlinjerna i GL 44.31 Artikel 

16 i förordning nr 1093/2010 uppger32 att myndigheter och finansinstitut bör sträva 

efter att följa EU-myndigheters regler, dock är riktlinjerna i GL 44 ej regler. Riktlinjer 

är generellt sett ej formellt bindande33, men om ej ett finansiellt företag följer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Finansinspektionens webbplats, Så arbetar FI med tillsyn. 
27 FI, Tillsynsrapport (2012), s. 3. 
28 Ibid., s. 29. 
29 Europaparlamentets och rådets förordning nr 1093/2010 av den 24 november 2010 ”om inrättande av 
en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten)”. 
30 EBA:s webbplats, About us. 
31 Munck (2012), s. 1. 
32 Se 2.7 Förordning nr 2093/2010 om EBA:s inrättande av riktlinjer, s. 18.!
33 Lissabonfördraget, artikel 288 FEUF. 
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riktlinjerna i GL 44 måste det förklara hur det på ett annat sätt tillgodoser syftet med 

förordningen. Genom detta blir riktlinjerna i GL 44 direkt gällande i Sverige.34 

 

EBA arbetar även med att utöva tillsyn över banker med verksamheter i flera länder, 

främja lika tillämpning av EU-regler hos tillsynsmyndigheterna i unionen, samt med 

att fördjupa samarbetet mellan ländernas tillsynsmyndigheter.35 Vidare ska EBA 

kunna fatta bindande beslut vid medling mellan tillsynsmyndigheter, samla in 

information genom de nationella tillsynsmyndigheterna, samt koordinera dem och ha 

övernationella befogenheter vid kriser som berör EBA:s ansvarsområde.36 

 

2.3 Utarbetandet av Finansinspektionens råd (FFFS 2005:1) 

om styrning och intern kontroll 

Råden i FFFS 2005:1 är de råd som kreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn i 

Sverige bör ha följt sedan år 2005,37 och som nu ska ersättas av riktlinjerna i GL 44. 

 

En orsak till utgivandet av råden i FFFS 2005:1 var finanskrisen under 1990-talet som 

utmynnade i krav på bättre styrning och intern kontroll av finansiella företag. Råden i 

FFFS 2005:1 var en ny form av myndighetsreglering på grund av de olika sorters 

institut vilka råden skulle komma att används av.38  

 

Råden i FFFS 2005:1 beslutades den 7 februari 2005 och trädde i kraft den 1 maj 

2005. Dessa ersatte de två allmänna råden om styrning, intern information och intern 

kontroll inom kredit- och värdepappersinstitut, försäkringsbolag och 

understödsföreningar, samt Finansinspektionens PM 1998-12-18 angående utläggning 

av verksamhet.39 Det var Finansinspektionen och företrädare för branschen, det vill 

säga medarbetare i olika finansiella företag, som utarbetade råden i FFFS 2005:1 för 

alla finansiella företag med tillståndspliktig verksamhet. Även om rörelsereglerna 

skiljde sig åt i de olika verksamhetstyperna kunde råden i FFFS 2005:1 användas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Munck (2012), s. 6. 
35 Finansinspektionens webbplats, Bank (Eba). 
36 Dufva, Emma, Förslag om tillsyn på finansmarknadsområdet, (2012-01-12). 
37 FFFS 2005:1,1 kap. Tillämpningsområde, 2§. 
38 Strandman Ullrich (2011), s. 17. 
39 Finansinspektionens webbplats, FFFS 2005:1 Sammanfattning.!
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dock lämnades det till instituten att själva bestämma hur rollerna skulle definieras och 

hur kontrollorganen skulle arbeta.40 

 

2.4 CEBS:s riktlinjer om intern styrning 

CEBS (som numera övertagits av EBA) publicerade i januari år 2006 

riktlinjerna ”Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under 

Pillar 2”. Relevant i dessa riktlinjer är kapitel 2.1 som behandlar den interna 

styrningen och som ska ersättas av GL 44. 

 

CEBS utarbetade sina riktlinjer då de upptäckte att det behövdes ett bättre samarbete 

mellan tillsynsmyndigheterna och de finansiella instituten. Målet med riktlinjerna var 

att förstärka sambandet mellan institutioners riskprofil, riskkontroll, riskhantering, 

och dess kapital. Vidare skulle instituten själva utveckla denna riskhanteringsprocess. 

Ytterligare ett mål med riktlinjerna var att ha en tydlig och konsekvent dialog mellan 

instituten och tillsynsmyndigheterna. CEBS ansåg att dialogen mellan instituten och 

tillsynsmyndigheterna borde innefatta alla aspekter av affärsrisker och intern kontroll, 

innefattande riskkontroll, compliance och internrevision.41  

 

CEBS:s riktlinjer är upprättade i enlighet direktivets42 artikel 22 och bilaga V.43 Detta 

eftersom CEBS var en myndighet inom EU som skulle kräva att kreditinstituten i 

medlemsstaterna hade effektiva styrformer.44 

 

2.5 Betydelsen av direktiv 2006/48/EG för kreditinstitut 

Enligt direktivets 45  artikel 22 ska myndigheter i medlemsstaterna kräva att 

kreditinstituten har effektiva styrformer, vilket innebär att det är Finansinspektionen 

som bör se till att kreditinstituten i Sverige har effektiva styrformer. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Strandman Ullrich (2011), s. 42. 
41 CEBS, Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 (2006), s. 2. 
42 Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/48/EG från juni 2006 ”om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut”. 
43 CEBS, Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 (2006), s. 4. 
44 Se 2.5 Betydelsen av direktiv 2006/48/EG för kreditinstitut, s. 15.!
45 Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/48/EG från juni 2006 ”om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut”.!
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Direktivet har antagits för att det utgör en väsentlig grund för uppbyggandet av den 

inre marknaden.46 Samordningen enligt direktivet bör gälla alla kreditinstitut, det vill 

säga både för att ge skydd för sparande, samt för att skapa lika konkurrensvillkor för 

instituten.47 

 

Det är lämpligt att endast genomföra harmonisering av reglerna som är tillräckliga för 

att säkra ett ömsesidigt erkännande av tillsynsorgan. Kravet på att upprätta en 

verksamhetsplan bör därför ses som ett hjälpmedel för myndigheternas 

beslutsfattande.48 Medlemsstaterna kan även själva fastställa strängare regler för vissa 

artiklar i direktivet om kreditinstitut auktoriserats av behöriga myndigheter.49 

 

En väl fungerande inre bankmarknad kräver ett nära och regelbundet samarbete 

mellan reglerings- och tillsynspraxisen mellan medlemsstaterna och deras 

tillsynsmyndigheter.50 Kraven på övervakningen bör dock vara likvärdiga i de olika 

medlemsstaterna då kreditinstituten direkt konkurrerar med varandra på den inre 

marknaden. 51  För att den inre bankmarknaden ska fungera effektivt bör 

myndigheterna offentligt informera om på vilket sätt direktivet genomförs, i Sverige 

är detta Finansinspektionens uppgift.52 

 

Särskild hänsyn tas enligt direktivet till skillnader mellan kreditinstituten gällande 

bland annat storlek och verksamhetsområde, enligt den centrala 

proportionalitetsprincipen.53 Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder ej 

gå utöver vad som är nödvändigt för att nå sina mål. Proportionalitetsprincipen ska 

även tillämpas av unionens institutioner i enlighet med protokollet om tillämpning av 

subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.54 I protokollet sägs bland annat att 

unionens institutioner fortlöpande ska se till att proportionalitetsprincipen följs, varför 

även kreditinstituten i Sverige bör se till att principen följs.55 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Direktiv 2006/48/EG, punkt 3. 
47 Ibid., punkt 5. 
48 Ibid., punkt 7. 
49 Ibid., punkt 15. 
50 Ibid., punkt 22. 
51 Ibid., punkt 49. 
52 Ibid., punkt 61. 
53 Ibid., punkt 41. 
54 Lissabonfördraget, artikel 5, punkt 4 FEU.  
55 EUT, C 83/201 (2010), artikel 1.!
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Eftersom metoderna för mätning av operativa risker i bolag är under utveckling bör 

bestämmelserna om kraven på olika affärsområden och riskreduceringstekniker 

fortlöpande ses över.56 För att stärka marknadsdisciplinen och ge kreditinstituten 

incitament att förbättra sin marknadsstrategi, riskkontroll och interna ledningsorgan 

bör föreskrifter om offentlig information från kreditinstituten ges.57 

 

I direktivet är det artikel 22 som är av intresse för den här uppsatsen. Enligt artikel 22 

ska myndigheter i medlemsstaterna kräva att kreditinstituten har effektiva styrformer. 

De effektiva styrformerna ska bland annat omfattas av en tydlig organisationsstruktur 

med väl definierade ansvarsfördelningar, samt effektiva metoder för att identifiera, 

hantera och reducera risker som kreditinstituten skulle kunna bli exponerade för. De 

effektiva styrformerna ska innefatta lämpliga rutiner för intern kontroll, samt omfatta 

hela verksamheten och stå i proportion till institutets storlek, art, verksamhet och 

komplexitetsgrad. 

 

Enligt artikel 22 ska även de tekniska kriterierna avseende organisation och 

riskhantering i bilaga V beaktas. Ledningen ska enligt bilaga V ange formerna för 

uppdelning av ansvar inom organisationen, samt hur organisationen förebygger 

intressekonflikter. Vidare ska ledningen godkänna och löpande se över bolagets 

strategier och riktlinjer för att kunna hantera, reducera och övervaka de risker som 

institutet kan exponeras för. Riktlinjer för att utvärdera och hantera operativa risker 

ska införas. 

 

2.6 Kommissionens grönbok om företagsstyrning 

Inom området av intern styrning finns en grönbok 58  som den Europeiska 

kommissionen tog fram under sommaren 2010. Grönboken är av intresse för 

uppsatsen eftersom den troligtvis har legat till grund för riktlinjerna i GL 44. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Direktiv 2006/48/EG, punkt 45. 
57 Ibid., punkt 62. 
58 Europeiska kommissionens grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om 
ersättningsinterna riktlinjer, KOM(2010) 284. 
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Bakgrunden till grönboken erhålls i finanskrisen som utlöstes år 2008 av Lehman 

Brothers konkurs. Konkursen ledde till att offentliga myndigheter världen över 

började ifrågasätta de finansiella institutens stabilitet, regelverk och tillsynssystem.59 

 

I grönboken anser kommissionen att kärnan för att reformera finansmarknaden och 

förhindra kriser ligger i företagsstyrningen. Det som övervägs är möjligheter att 

komplettera redan antagna eller planerade bestämmelser för att förstärka det 

finansiella systemet. Företagsstyrning syftar till relationen mellan företagets ledning, 

styrelse, aktieägare och andra intressenter (till exempel anställda). Företagsstyrningen 

avgör strukturen för företagets mål, vilka medel som ska användas för att uppnå 

målen, samt ser till att resultaten granskas.60 

 

Kommissionen tar i grönboken upp flera förhållanden som behöver förändras för att 

förhindra en ny kris, eftersom kommissionen anser att det råder en allvarlig 

förtroendebrist inom de finansiella företagen. Problem som beskrivs i grönboken är 

intressekonflikter mellan olika intressenter och att reglerna för de finansiella instituten 

ger ett för stort tolkningsområde. Ytterligare problem som beskrivs är att det finns en 

avsaknad av en tydlig uppdelning av ansvarsområden och kontrollorgan, bristfälliga 

kontroller vid företagsstyrning, samt en avsaknad av sanktioner. Kommissionen anser 

att dessa problem är orsakerna till att principerna om företagsstyrning ej använts på ett 

effektivt sätt i praktiken.61 

 

2.7 Förordning nr 1093/2010 om EBA:s inrättande av riktlinjer 

Enligt förordningens62 artikel 16 ska EBA utfärda riktlinjer och rekommendationer till 

behöriga myndigheter eller finansinstitut i unionsländerna, vilket EBA nu gjort i form 

av riktlinjerna i GL 44. 

 

Förordningen antogs bland annat på grund av de betydande bristerna i den finansiella 

tillsynen som uppdagades under finanskrisen år 2008, på grund av att den nationella 

tillsynen av finansinstituten ej höll en jämn takt med den finansiella globaliseringen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Grönbok KOM(2010) 284, s. 2. 
60 Ibid., s. 3. 
61 Ibid., s. 6.!
62 Europaparlamentets och rådets förordning nr 1093/2010 av den 24 november 2010 ”om inrättande av 
en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten)”.!
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Finanskrisen uppdagade brister inom samordning, samarbete, verkan i tillämpningen 

av unionsrätten, samt brist av ömsesidigt förtroende mellan de nationella 

tillsynsmyndigheterna.63 Dock har Europaparlamentet både före och efter finanskrisen 

uppmanat till en mer integrerad europeisk tillsyn för att säkerställa likvärdiga 

förutsättningar för alla aktörer, samt för att avspegla finansmarknadens ökade 

integration.64 År 2009 bekräftade Europeiska rådet att ett europeiskt system för 

finansiell tillsyn bör inrättas för att bland annat förbättra kvaliteten av tillsynen, stärka 

kontrollen och införa ett enhetligt europeisk regelverk som bör tillämpas av de 

finansiella systemen.65 

 

Enligt förordningens artikel 16 ska EBA utfärda riktlinjer och rekommendationer till 

behöriga myndigheter eller finansinstitut i unionsländerna. Riktlinjerna och 

rekommendationerna ska utfärdas i syfte att upprätta en effektiv och ändamålsenlig 

tillsynspraxis och säkerställa en enhetlig tillämpning av unionsrätten. De behöriga 

myndigheterna och finansinstituten ska sedan eftersträva att följa riktlinjerna och 

rekommendationerna, enligt artikel 16.3 i förordningen.  

 

2.8 Utarbetandet av EBA:s riktlinjer för intern styrning (GL 44) 

GL 44 består av de nya riktlinjerna som kreditinstituten i Sverige ska komma att följa. 

Det är riktlinjerna i GL 44 som ska ersätta råden i FFFS 2005:1, och som i uppsatsens 

kapitel 3 kommer att jämföras med råden i FFFS 2005:1. 

 

Efter finanskrisen år 2008 undersökte CEBS hur myndigheters och institutioners 

implementering av CEBS:s riktlinjer för intern styrning fungerade, och kom fram till 

att implementeringen av riktlinjerna i finansinstituten var bristfälliga.66 

 

Den bristfälliga interna styrningen var en bakomliggande faktor till finanskrisen.  

CEBS:s undersökning kom fram till att många institutioner behövde förbättra 

implementeringen av riktlinjerna och att proceduren för tillsynen behövde 

förstärkas.67 De kom även fram till att i förhållande till komplexiteten i institutens 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Förordning nr 1093/2010, punkt 1. 
64 Ibid., punkt 2. 
65 Ibid., punkt 5.!
66 GL 44 (2011), I. Executive Summary. 
67 Ibid. 
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organisation var riktlinjerna ej tillräckliga. Strukturen i företagen var heller ej alltid 

transparent eller organiserad på förevisat sätt för en effektiv förvaltning, på grund av 

otillräckliga rapporteringssystem inom instituten. Ledningsorganens brist på tid för 

tillsyn blev identifierad i CEBS:s undersökning, då ledningsorganen misslyckats med 

att identifiera och hantera institutens risker. Undersökningen visade även att 

strukturen för den interna kontrollen ej blev tillräckligt integrerad i verksamheterna, 

och på grund av detta fattades en helhetssyn av riskerna. Utöver dessa identifierade 

brister identifierades även brist på kunskap och resurser inom kontrollorganen.68 

 

Eftersom EBA övertog CEBS:s uppgifter officiellt år 2011, uppdaterade EBA CEBS:s 

dåvarande riktlinjer, nu i form av riktlinjerna i GL 44. I maj 2011 presenterades69 

dessa riktlinjer till EBA:s Banking Stakeholder Group, som representerar 

kreditinstitut i unionen. BSG:s70 uppgift är att underlätta rådgivningen av EBA:s 

arbete till intressenter, samt att rådgöra vid bland annat implementering av nya 

riktlinjer och råd.71 

 

EBA:s nya riktlinjer, GL 44, är riktade till och fokuserar endast på den interna 

styrningen i institut. Riktlinjerna är även förenliga med ”Three lines of defence”-

modellen. Det är en modell i företag som tydliggör riskarbetet genom att dela upp det 

i tre försvarslinjer. Den första försvarslinjen består av affärsledningen, den andra 

försvarslinjen av risk- och regelefterlevnadsorganen, och den tredje av 

internrevisionsorganet. Även fjärde och femte försvarslinjerna finns i form av 

externrevisorer och aktieägare, de så kallade yttre försvarslinjerna.72 Utformningen i, 

och ordningen på, avsnitten i riktlinjerna i GL 44 följer denna modell.73 

 

Riktlinjerna i GL 44 är uppdelade i tre kapitel. Det andra kapitlets rubrik är ”krav på 

institutens interna styrning”, och det är kapitlet som är i fokus i uppsatsen. Kapitel två 

är även uppdelat i underrubriker från A-F, där avsnitt B om ledningsorgan är det mest 

omfattande avsnittet, följt av avsnitt D för intern kontroll. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 GL 44 (2011), II. Background and rationale, punkt 1. 
69 GL 44 (2011), I. Executive Summary, punkt 13. 
70 Banking Stakeholder Group (BSG). 
71 EBA:s webbplats, Banking Stakeholder Group. 
72 Strandman Ullrich (2011), s. 32 ff. 
73 GL 44 (2011), II. Background and rationale, punkt 3. 
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Riktlinjerna i GL 44 blir direkt gällande i Sverige och i de andra länderna i unionen. 

Artikel 16 i förordning nr 1093/2010 uppger74 att myndigheter och finansinstitut bör 

sträva efter att följa EU-myndigheters regler. Strävan ska ske utan att 

Finansinspektionen, eller motsvarande myndigheter i andra länder, kan anpassa 

reglerna till specifika nationella förhållanden.75 Riktlinjer är dock ej regler, och 

generellt sett ej formellt bindande.76 Om ej ett finansinstitut följer riktlinjerna i GL 44 

bör de vara beredda på att förklara hur de på ett annat sätt uppfyller syftet med 

förordningen.77 På detta sätt blir de finansiella instituten direkt skyldiga till att med 

alla tillgängliga medel försöka att följa riktlinjerna i GL 44.78 

 

2.9 Avslutning 

Institutionerna och myndigheterna som nämnts i kapitlet, samt dess regleringar, har 

påverkat framtagningen av EBA:s nya riktlinjer i GL 44. Med riktlinjerna i GL 44 

hoppas EBA framförallt på en starkare intern styrning i de finansiella instituten. 

Finansinspektionens allmänna råd, FFFS 2005:1, kommer att ersättas av riktlinjerna i 

GL 44, samt kapitel 2.1 i CEBS:s riktlinjer som handlar om intern styrning. 

 

Det är riktlinjerna i GL 44 som är i fokus i den här uppsatsen. I nästa kapitel redogörs 

för riktlinjernas innehåll, och de jämförs med de allmänna råden, FFFS 2005:1, som 

kreditinstituten i Sverige bör ha följt sedan år 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Se 2.7 Förordning nr 2093/2010 om EBA:s inrättande av riktlinjer, s. 18. 
75 FI, Tillsynsrapport (2012), s. 38.!
76 Lissabonfördraget, artikel 288 FEUF.!
77 Munck (2012), s. 6. 
78 Ibid., s. 5.!
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3 Innehållet i de nuvarande råden (FFFS 2005:1) och 

de kommande riktlinjerna (GL 44) 

 

3.1 Inledning 

I det här kapitlet jämförs och analyseras råden och riktlinjerna. Ett område i taget 

behandlas från båda regleringarna. Kapitlet går mestadels efter rådens rubriker i FFFS 

2005:1, men eftersom rådens rubriker ej alltid stämmer överens med riktlinjernas 

rubriker i GL 44, är även vissa rubriker från riktlinjerna för att fördelningen av 

avsnitten i uppsatsen ska förtydligas. Varje avsnitt i kapitlet börjar med en kort 

beskrivning av området. Avsnitteten fortsätter med råden i FFFS 2005:1, för att sedan 

behandla samma område från riktlinjerna i GL 44. Eftersom riktlinjerna i GL 44 är 

mycket mer omfattande än råden i FFFS 2005:1 finns underrubriker på vissa avsnitt 

som behandlar riktlinjerna i GL 44, för att få en tydligare uppfattning om vad som tas 

upp. Avsnitten avslutas med min analys av området, i analyserna kommer jag ej att 

fokusera på bestämmelser som är lika för de båda regleringarna. 

 

3.2 Styrning, struktur, organisation och ledningsorgan 

3.2.1 Den interna styrningens betydelse i kreditinstitut 

Den interna styrningen innebär en fördelning av befogenheter och ansvar inom 

kreditinstitutet. Det är ledningsorganets beteende vid styrningen av kreditinstitutet 

som sätter prägel på den interna styrningen.79 

 

Den interna styrningen är en viktig del av kreditinstituten. Det är framförallt viktigt 

för att behålla intressenternas förtroende. En bristande intern styrning kan skada 

kreditinstitutet, på grund av kunders förlorade förtroende, men det kan även skada 

hela marknaden.80 Marknaden påverkas negativt av en bristande intern styrning i ett 

kreditinstitut eftersom personer utan fullständig information tenderar att behandla alla 

kreditinstitut lika.81 Marknaden för kreditinstituten påverkas på detta sätt i stor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Basel Committee on Banking Supervision, Principles for enhancing corporate governance, (2010-10), 
II. Overview of bank corporate governance, punkt 14. 
80 Ibid., punkt 13. 
81 SOU 1998:160, s. 354.!
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omfattning av en bristande intern styrning, då misstron för kreditinstituten resulterar i 

att personer ej vill använda sig av kreditinstitutens tjänster.82 

 

3.2.2 Styrning 

I FFFS 2005:1 föreskrivs i kapitlet om styrning att styrelsen bär det yttersta ansvaret 

för organisationen och förvaltningen, och bör därmed fastställa en strategi och mål för 

verksamheten, samt följa upp strategin och målen. Innebörden av styrelsens ansvar 

följer bland annat den associationsrättsliga lagstiftningen som företaget tillämpar. I 

företag som ej omfattas av aktiebolagslagen bör styrelsen i interna regler fastställa en 

arbetsordning för sig och för den verkställande direktören.83 

 

Företagets verkställande direktör sköter den löpande förvaltningen av företaget enligt 

styrelsens anvisningar, och dess ansvar följer bland annat den associationsrättsliga 

lagstiftningen. Den verkställande direktörens uppgift är att se till att styrelsen får all 

den relevanta information som behövs för att styrelsen ska kunna utföra sitt arbete och 

fatta väl underbyggda beslut. 84 

 

Företaget bör ha ett effektivt kommunikations- och informationssystem angående 

interna angelägenheter.85 

 

3.2.3 Företagets struktur och organisation 

Enligt riktlinjerna i GL 44 bör ledningsorganet86 se till att institutet har en lämplig och 

transparent företagsstruktur som bör visa att institutet leds på ett ändamålsenligt och 

ansvarsfullt sätt. Rapporteringsvägar och fördelning av ansvar och befogenheter bör 

vara tydliga, och tillämpningen av rapporteringen och ansvarsfördelningen ska 

kontrolleras. Ledningsorganet bör bedöma hur de olika delarna i strukturen integrerar 

med och kompletterar varandra, bedömningen bör inte hindra ledningsorganet från att 

övervaka och hantera riskerna som företaget ställs inför. En bedömning av hur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FG SOU 1998:160, s. 398.!
83 FFFS 2005:1, 2 kap. Styrning, 1§ och 3§. 
84 Ibid., 4 §. 
85 Ibid., 5§. 
86 Se Förkortningar och definitioner, s. 4. 
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förändringar av strukturen påverkar företagets sundhet bör göras av ledningsorganet 

och ledningsorganet bör skyndsamt genomföra justeringar om det är nödvändigt.87 

 

Stor kunskap om institutets operativa struktur bör ledningsorganet även ha, samt se 

till så att den operativa strukturen överensstämmer med affärsstrategin och 

riskprofilen i företaget. Vidare bör ledningsorganet förstå och styra över den operativa 

strukturen, samt se till så att strukturen är motiverad. Ledningsorganet bör även vara 

medvetet om riskerna som komplexiteten hos institutets struktur utgör.88 

 

3.2.4 Ledningsorgan 

3.2.4.1 Ansvarsområden 

Detta avsnitt om ledningsorgan som finns i riktlinjerna i GL 44 är ett avsnitt som det 

ej finns något motsvarande avsnitt för i råden i FFFS 2005:1. Enligt riktlinjerna i GL 

44 är det ledningsorganet som bör ha det övergripande ansvaret för institutet och 

fastställande av institutets strategi. Ansvarsområdena för ledningsorganet bör vara 

godkända och skriftligt definierade. Ledningsorganets viktigaste uppgifter enligt 

riktlinjerna i GL 44 bör bland annat vara att fastställa institutets övergripande 

affärsstrategi inom det tillämpliga legala regelverket, samt institutets övergripande 

riskstrategi och dess interna riktlinjer för riskhantering. De viktigaste uppgifterna 

innefattar även att fastställa en stabil och transparent företagsstruktur med effektiva 

informationssystem, samt att ha ett lämpligt regelverk för intern kontroll. 

Ledningsorganet bör se över institutets strategier och interna riktlinjer löpande, samt 

se till att det finns en god kommunikation med tillsynsmyndigheter och andra berörda 

parter.89 Ändamålsenligheten av institutets ramverk bör bedömas och övervakas av 

ledningsorganet. Ramverket bör ses över minst en gång om året.90 

 

En samverkan bör finnas mellan ledningsorganets övervakande och ledande organ. 

För att fullgöra sin övervakande funktion bör ledningsorganet bland annat vara berett 

på att genomföra kritiska och konstruktiva granskningar av förslag. Ledningsorganet 

bör övervaka att företagets strategi tillämpas konsekvent, att prestationsstandarder 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 1–4. 
88 Ibid., punkt 6.!
89 Ibid., punkt 8. 
90 Ibid., punkt 9. 
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upprätthålls samordnat med företagets långsiktiga ekonomiska intressen, samt 

övervaka hur medlemmarna i ledningsorganet fullgör sina uppdrag. Det ledande 

organet bör samordna institutets verksamhet och riskstrategier med det övervakande 

organet, och de bör sinsemellan löpande diskutera verksamheten och riskstrategierna. 

Organen bör informera varandra i tillräcklig utsträckning, det ledande organet bör 

utan dröjsmål lämna heltäckande information till det övervakande organet om faktorer 

som inverkar på bedömningar av specifika situationer.91 

 

3.2.4.2 Sammansättning och arbetssätt 

Ledningsorganet bör ha ett tillräckligt antal ledamöter och en lämplig sammansättning, 

samt ha interna riktlinjer för utnämning och övervakning av ledamöterna. Storleken 

på ledningsorganet bör bero på institutets storlek och komplexitetsgrad. Som kollektiv 

bör ledningsorganet besitta tillräcklig expertis, och bör därav välja kvalificerade och 

erfarna kandidater med hänsyn till eventuella andra legala krav på sammansättning, 

utnämning eller efterträdande. Dessutom bör ledningsorganet se till att institutet har 

interna riktlinjer för val av kandidater till ledningsorganet. De interna riktlinjerna bör 

innehålla beskrivningar av den kompetens som behövs för att ledningsorganet ska 

besitta tillräcklig sakkunskap. Mandatperioder bör ha en lämplig längd, och om det är 

möjligt bör ledningsorganet vid upprättandet av ledamöternas successionsplaner 

beakta när ledamöters mandatperiod upphör, för att förhindra att flera ledamöter 

behöver ersättas samtidigt.92 

 

Enligt riktlinjerna i GL 44 bör ledningsorganets medlemmar aktivt delta i 

verksamheten och kunna göra egna sunda, objektiva och självständiga avgöranden. 

För att fullgöra sina skyldigheter ska ledningsorganets medlemmar kunna lägga ner 

tillräckligt med tid på arbetet. För att detta ska åstadkommas bör medlemmarna ha ett 

begränsat antal uppdrag och informera institutet om bisysslor. Ordföranden har ett 

större ansvar och förväntas att lägga ner mer tid än övriga medlemmar. Minimum av 

tiden som förväntas att medlemmarna ska lägga ner ska skriftligen anges. En ny 

medlem i ledningsorganet ska kritiskt granskas för att urskilja om denne kan förväntas 
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91 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 10.!
92 Ibid., punkt 11. 
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lägga ner tillräckligt med tid. Medlemmarnas närvarostatistik bör även vara 

offentlig.93 

 

Ledningsorganet bör ha de kvalifikationer som ledningsorganets befattningar kräver, 

samt ha aktuella kunskaper om institutets verksamhet på en nivå som motsvarar dess 

skyldigheter. Vidare bör de se till att upprätthålla kunskaperna genom att avsätta 

tillräckligt med tid och resurser för fortbildning. Institutet bör se till att medlemmarna 

i ledningsorganet har tillgång till individuellt utformade utbildningsprogram som tar 

hänsyn till eventuella luckor i medlemmarnas kunskap. Lämpliga metoder och rutiner 

för den interna styrningen bör fastställas av ledningsorganet, samt att se till att det 

finns verktyg för att metoderna och rutinerna följs och löpande ses över.94 

 

Enligt GL 44 bör ledningsorganet göra regelbundna bedömningar av hur effektiva och 

ändamålsenliga institutets verksamheter, metoder och rutiner för den interna 

styrningen är. För detta kan externa konsulter anlitas. Slutligen angående 

sammansättningen och arbetssättet bör ledningsorganet sammanträda regelbundet för 

att fullgöra sina skyldigheter på ett effektivt sätt, och tillräckligt med tid bör avsättas 

av ledningsorganet för att förbereda sammanträdena. Ordföranden bör se till att beslut 

fattas på goda grunder och att besluten är väl underbyggda. Vidare bör ordföranden 

främja en öppen diskussion, kritisk granskning, samt se till att olika åsikter diskuteras 

under beslutsprocessen.95 

 

3.2.4.3 Fastställande av interna riktlinjer och rutiner 

Ledningsorganet bör utarbeta och främja etiskt och professionellt uppträdande. 

Institutet bör ha tydliga interna riktlinjer för uppträdande som löpande bör ses över 

och rapporteras till ledningsorganet.96 

 

Ändamålsenliga riktlinjer för att urskilja intressekonflikter bör fastställas av 

ledningsorganet. Förbindelser och aktiviteter som kan ge upphov till intressekonflikter 

bör beskrivas skriftlig i de interna riktlinjerna av vilka det ska framgå hur 
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93 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 12. 
94 Ibid., punkt 13.!
95 Ibid., punkt 14.!
96 Ibid., punkt 15. 
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intressekonflikterna bör hanteras. De interna riktlinjerna bör omfatta förbindelser 

mellan institutets kunder och bland annat dess aktieägare, personal och affärspartners. 

Vidare bör de interna riktlinjerna innehålla åtgärder som ska vidtas för att förhindra 

och hantera eventuella intressekonflikter.97 

 

Ledningsorganet bör införa interna rutiner så att personalen kan underrätta om 

missförhållanden inom företaget, samt missförhållanden inom den interna styrningen. 

Personalen bör kunna meddela detta konfidentiellt och vid sidan av den vanliga 

rapporteringsvägen. Rutinerna bör kunna användas av all personal.98 

 

Institutets ledningsorgan bör även ha det yttersta ansvaret för de interna riktlinjerna 

för ersättningar. Det övervakande organet bör upprätthålla och godkänna principerna 

bakom de interna riktlinjerna för ersättningar. Ett aktivt medverkande från 

kontrollorganens sida för översyn av dessa krävs. Rutinerna av fastställande av 

ersättningar bör vara dokumenterade och internt transparenta. Det är ledningsorganets 

uppgift att ha tillsyn över de interna riktlinjerna för ersättningar och se till att dem 

fungerar på avsett sätt. De interna riktlinjerna för ersättningar bör vara föremål för 

oberoende granskning.99 

 

3.2.5 Analys 

Enligt råden i FFFS 2005:1 bör styrelsen bära det yttersta ansvaret för organisationen 

och dess förvaltning, och bör fastställa en strategi och mål för verksamheten att följa 

upp. Den verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

anvisningar. Enligt GL 44 är det ledningsorganet som bör ha det övergripande 

ansvaret för institutet och fastställande av institutets strategi, som löpande bör ses 

över. Inom regleringsområdet ansvar och strategi är båda regleringar lika, skillnaden 

är endast att man i FFFS 2005:1 separerar styrelsen och den verkställande direktören, 

medan man i GL 44 benämner dessa tillsammans för ledningsorganet. Benämningarna 

används genomgående i FFFS 2005:1 och i GL 44, varför även jag kommer att 

fortsätta med regleringarnas respektive benämningar för att ej frångå från råden och 

riktlinjernas betydelser vid användandet av dessa. 
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97 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 16. 
98 Ibid., punkt 17. 
99 Ibid., punkt 19.!
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I FFFS 2005:1 uttrycks det att det i finansiella institut som ej omfattas av 

aktiebolagslagens regler om arbetsordning ska fastställa en egen arbetsordning. I GL 

44 uttrycks detta genom att framföra att ledningsorganets ansvarsområden bör vara 

skriftligt definierade, vilket även beskrivs i direktivets bilaga V100. I GL 44 räknas 

sedan upp exempel på uppgifter som bör vara ledningsorganets viktigaste uppgifter. I 

FFFS 2005:1 hänvisas istället till den associationsrättsliga lagstiftningen institutet står 

under för innebörden av styrelsens och den verkställande direktörens ansvar. Enligt 

min mening verkar det effektivare att ha skriftligt definierade ansvarsområden istället 

för att hänvisa till associationsrättslig lagstiftning. Genom att endast hänvisa till den 

associationsrättsliga lagstiftningen, som råden i FFFS 2005:1 gör, kan det resultera i 

att flera medarbetare ej tar sig tid att granska eller förstå lagstiftningen, och då ej är 

fullt medvetna om sitt ansvar. Kommissionen tar i grönboken upp avsaknaden av 

tydliga ansvarsområden som ett problem, samt anser att avsaknaden av dessa är en av 

orsakerna till att principerna om företagsstyrning ej använts på ett effektivt sätt.101 Om 

ledningsorganet skulle fullgöra sina skyldigheter enligt riktlinjerna i GL 44 skulle en 

sund och ansvarsfull ledning främjas.102 

 

I FFFS 2005:1 avslutas kapitlet om styrning med att man uttalar att företaget bör ha 

ett effektivt kommunikations- och rapporteringssystem angående interna 

angelägenheter. I GL 44 uttrycks det i ett eget avsnitt om informationssystem103 som 

uppger att institutet bör ha effektiva och tillförlitliga informationssystem. Även under 

avsnittet om ledningsorganet uppger GL 44 att ledningsorganet ska se till att det finns 

en god kommunikation med tillsynsmyndigheter och andra berörda parter. I GL 44 

har informationssystemen synliggjorts genom att ha ett eget avsnitt som behandlar 

informationssystem. Även ordet ”tillförlitlig” har lagts in inom informationen i GL 44, 

eftersom företagsledningens beslutsfattande kan komma att påverkas negativt av 

otillförlitlig eller vilseledande information, vilket kan leda till ett sämre resultat i 

företaget. Tilläggandet av ordet ”tillförlitlig” lägger en större press på dem som ger 

informationen på att informationen är korrekt. Tilläggandet av ordet ”tillförlitlig” kan 
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100 Se 2.5 Betydelsen av direktiv 2006/48/EG för kreditinstitut, s. 17. 
101 Se 2.6 Kommissionens grönbok om företagsstyrning, s. 17. 
102 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 8, ”förklarande not”. 
103 Se 3.9 Information och transparens, s. 51.!
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ha gjorts på grund av de bristfälliga kontrollerna vid företagsstyrning som bland annat 

grönboken tog upp.104 

 

Det mest omfattande området i GL 44 är regleringen av ledningsorganet. I GL 44 har 

det tillagts att ledningsorganet bör ha en lämplig och transparent företagskultur som 

bör visa att företaget leds på ett ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt. 

Rapporteringsvägarna och ansvarsfördelningen bör vara tydlig och tillämpningen av 

dessa ska kontrolleras. De olika delarna i strukturen bör kontrolleras så att de 

integrerar med och kompletterar varandra, samt att de utvecklar hur ledningsorganet 

bör arbeta med strukturen och vad de bör förstå med denna. Det nämns även i GL 44 

att ledningsorganet skyndsamt bör genomföra justeringar om sådana behövs. I 

riktlinjerna tas det även upp att en samverkan bör finnas mellan ledningsorganets 

ledande och övervakande organ, samt vad som bör göras för att fullgöra den 

övervakande funktionen. På detta sätt har ledningsorganets uppgifter preciserats och 

förtydligats mycket mer i GL 44 än i FFFS 2005:1, vilket borde leda till en stor 

förändring i ledningsarbetet i kreditinstituten med tydliga ansvarsområden. 

Preciseringarna i GL 44 har förmodligen gjorts på grund av regler för finansinstitut 

som gav ett för stort tolkningsområde, samt för de opreciserade ansvarsområdena i 

finansinstituten som ansågs vara ett problem, bland annat i grönboken.105 

 

I GL 44 förtydligas ledningsorganets sammansättning och arbetssätt med att 

exempelvis reglera antal ledamöter, interna riktlinjer för utnämning av ledamöter, vad 

storleken på ledningsorganet bör bero på, beskrivande av kompetens som bör finnas i 

ledningsorganet, samt längd på mandatperioder. Inom området för ledningsorganet 

har man i GL 44 i stor omfattning uttalat sig om ledningsorganets sammansättning 

och arbetssätt, förmodligen på grund av bristen som upptäcktes i ledningsorganen, i 

bland annat CEBS undersökning 106 . När sammansättningen och arbetssättet är 

utskrivet i riktlinjerna kan personal och intressenter se hur kreditinstitutens 

sammansättning och arbetssätt bör se ut, vilket leder till en bättre insyn i 

kreditinstituten. I GL 44 framförs att medlemmarna i ledningsorganet ska kunna lägga 

ner tillräckligt med tid och ha ett begränsat antal uppdrag. Kravet på att 
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105 Ibid. 
106 Se 2.8 Utarbetandet av EBA:s riktlinjer för intern styrning (GL 44), s. 19.!
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ledningsorganet ska kunna lägga ner tillräckligt med tid har troligtvis framförts i GL 

44 på grund av bristen av identifieringen och hanteringen av risker, som till stor del 

hade orsakats av ledningsorganen brist på tid för tillsyn. 107  Uttalandet att 

ledningsorganet ska lägga ner tillräckligt med tid skulle kunna resultera i ett 

noggrannare arbete, dock beror det på vad kreditinstitutet kommer att anse som 

tillräcklig tid. 

 

Enligt GL 44 bör ledningsorganet främja ett etiskt och professionellt uppträdande som 

institutet bör ha tydliga interna riktlinjer för. Dessa interna riktlinjer bör löpande 

uppdateras. Ifrågasätts ryktet för ett kreditinstitut kan kreditinstitutets marknad 

påverkas negativt. Hela marknaden kan påverkas negativt på grund av att personer 

utan fullständig information tenderar att behandla alla kreditinstitut lika, vilket hände 

under finanskrisen. Dock behöver ej förtroendebristen för kreditinstitut bero på 

finansiella brister, varför även ett etiskt och professionellt uppträdande är viktigt.108 

 

Det bör även finnas skriftliga riktlinjer för att urskilja och hantera intressekonflikter, 

samt interna rutiner som kan användas av all personal för att konfidentiellt kunna 

underrätta om missförhållanden i instituten. Rutinerna förbättrar företagets chanser att 

upptäcka och förhindra intressekonflikter och missförhållanden, innan dessa blir 

kända för allmänheten och kan påverka kreditinstitutets marknad och kunder. Det är 

viktigt för kreditinstitutet att ej förlora marknadens och kundernas förtroende, för när 

förtroendet väl är förlorat är det svårt att få tillbaka det. Detta eftersom misstro för 

kreditinstituten resulterar i att personer ej vill använda sig av det misstrodda 

kreditinstitutets tjänster.109 

 

3.3 Riskhantering 

3.3.1 Riskhantering i kreditinstitut 

Riskhantering i kreditinstitut innebär att institutet ska identifiera, mäta, rapportera, 

samt kontrollera, de risker kreditinstitutet är förknippat med. Kreditinstitutet ska se till 

att dess förmåga att fullgöra sina förpliktelser ej äventyras av bland annat dess kredit-, 

marknads-, och operativa risker. För detta ska det finnas metoder i kreditinstitutet för 
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att värdera och upprätthålla ett kapital som kan täcka eventuella risker kreditinstitutet 

kan komma att bli exponerat för.110 

 

3.3.2 Allmän riskhantering 

Risker som bör kontrolleras enligt FFFS 2005:1 är till exempel kredit- och 

motpartsrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. Det är styrelsens 

uppgift att se till så att företagets riskhantering och riskkontroll är tillfredställande. 

För riskhanteringen och riskkontrollen bör interna regler fastställas som löpande bör 

följas upp.111 

 

3.3.3 Riskkultur, ramverk och interna riktlinjer 

Institutet bör enligt GL 44 utforma en riskkultur som bygger på kunskap om och 

hantering av de risker institutet exponeras för, med hjälp av interna riktlinjer. Alla 

medarbetare bör vara medvetna om vilket ansvar de har för riskhanteringen. 

Affärsenheterna bör ha det primära ansvaret för den dagliga verksamheten, 

riskhantering bör alltså ej enbart överlåtas till riskspecialister eller kontrollorgan. 

Institutet bör ha ett heltäckande ramverk för riskhanteringen, vilket gör det möjligt att 

fatta underbyggda beslut. Ramverket bör regelbundet granskas och bedömas i 

förhållande till institutets risktolerans.112 

 

Institutets interna riktlinjer för ersättningar bör enligt GL 44 överensstämma med 

institutets riskprofil, samt främja en sund och ändamålsenlig riskhantering. De interna 

riktlinjerna för ersättningar bör heller ej uppmuntra till överdrivet risktagande. Vidare 

bör det finnas särskilda bestämmelser för personal som har ett väsentligt inflytande på 

institutets riskprofil, för att säkerställa att personalens ersättning är förenlig med en 

sund och ändamålsenlig riskhantering.113 

 

I GL 44 uttrycks att ramverket för riskhantering bör innehålla interna riktlinjer, rutiner 

och kontroller som gör att man löpande kan bedöma, hantera och rapportera de risker 

som verksamheten medför. Ramverket bör ge särskild vägledning för tillämpning av 
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strategier, samt att institutets riskprofil hålls inom riskprofilens gränser. Vidare bör 

ramverket säkra att överträdelser rapporteras och följs upp. Det yttersta ansvaret för 

riskbedömningen har institutet, institutet bör därför göra en kritisk granskning av sina 

risker och ej endast lita på externa bedömningar. Möjligheter för en regelbunden och 

öppen rapportering bör finnas så att information kan utbytas och fås i rätt tid. 

Rapporteringsramverket bör vara dokumenterat och godkänt av ledningsorganet.114 

 

Institutet bör ha interna riktlinjer för godkännande av nya produkter enligt GL 44. 

Dessa interna riktlinjer ska behandla frågor som har med utvecklingen av nya 

marknader, produkter och tjänster att göra, samt betydande förändringar av dem. De 

interna riktlinjerna för godkännande av nya produkter bör omfatta allt man bör ta med 

i beräkningen innan godkännande av nya produkter. Vidare bör de ange de viktigaste 

frågorna som behöver beaktas, som till exempel regelefterlevnad, påverkan på 

riskprofilen och prissättningsmodeller. Ingen ny verksamhet med nya produkter eller 

tjänster bör införas förrän det finns resurser för att förstå och hantera riskerna som den 

nya verksamheten kan medföra. Riskkontrollorganet bör medverka vid godkännande 

av nya produkter och förändringar på befintliga. Riskkontrollorganet bör även göra en 

fullständig objektiv bedömning av riskerna med nya produkter eller tjänster, bedöma 

potentiella brister i institutets riskhantering och interna kontroll, samt hantera de 

eventuella nya riskerna.115 

 

3.3.4 Analys 

Enligt råden i FFFS 2005:1 är det styrelsens uppgift att se till att riskhanteringen är 

tillfredsställande, medan det enligt GL 44 är institutet som har det yttersta ansvaret för 

riskbedömningen. Med institutet menas i detta, enligt min tolkning, i första hand 

första försvarslinjen i ”Three lines of defence”-modellen 116 , det vill säga 

affärsledningen. Detta eftersom GL 44 bygger på modellen. Affärsenheterna i sin tur 

bör enligt GL 44 ha det yttersta ansvaret för den dagliga verksamheten inom 

riskhantering, vilket är den andra försvarslinjen i modellen. Det yttersta ansvaret 

ställer ett tydligare och större krav på affärsenheterna, det vill säga kontrollorganen 

innefattande till exempel riskkontrollorganet. Genom att affärsenheternas ansvar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 22.!
115 Ibid., punkt 23. 
116 Se 2.8 Utarbetandet av EBA:s riktlinjer för intern styrning (GL 44), s. 20. 
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uttryckligen regleras i GL 44, och på så sätt tydligare fördelar arbetsbördan, hjälper 

riktlinjerna i GL 44 kreditinstituten mot målet om en bättre intern kontroll. Detta är 

något som visade sig vara bristfälligt i CEBS:s undersökning.117 

 

För att riskhanteringen och riskkontrollen ska vara tillfredställande bör interna regler 

för detta fastställas enligt FFFS 2005:1, även enligt GL 44 bör institutet ha ett 

heltäckande ramverk för riskhantering. I GL 44 utvecklas kravet med att man 

förklarar vad ramverket bör innehålla, samt vad institutet bör åstadkomma med detta. 

I GL 44 tilläggs även att rapporteringsramverket bör vara dokumenterat och godkänt 

av ledningsorganet. Ramverket och utvecklandet av innehållet i det är en förbättring 

mot en mer tydlig och strukturerad intern kontroll, förmodligen eftersom CEBS:s 

undersökning visade en brist avseende ledningsorganens hantering av risker118.  

 

I GL 44 berörs flera områden som ej berörs i FFFS 2005:1, såsom att alla medarbetare 

bör vara medvetna om vilket ansvar de har för riskarbetet, vilket innebär att 

arbetsbördan fördelas i kreditinstitutet. I GL 44 nämns även att de interna riktlinjerna 

för ersättningar bör överensstämma med institutets riskprofil och ej ska uppmuntra 

överdrivet risktagande, samt att institutet bör ha interna riktlinjer för godkännande av 

nya produkter och vad denna ska omfatta. Dessa är nya inslag som ej var reglerade i 

FFFS 2005:1. De interna riktlinjerna för ersättningar har till exempel tillkommit på 

grund av bristande hantering av rörliga ersättningar, så kallade bonusar, för att 

kreditinstituten ej ska sätta sig i onödiga risksituationer. 119 Interna riktlinjer för 

godkännande av nya produkter är även viktigt att ha i kreditinstituten för att de ej ska 

ta in nya produkter som kan påverka kreditinstitutets exponering för risker. 

 

3.4 Intern kontroll 

3.4.1 Definitionen av intern kontroll 

Intern kontroll är ett brett begrepp som täcker alla aspekter av intern kontroll av ett 

företag. Intern kontroll innebär en process som har för avsikt att försäkra att 

verksamheten är effektiv, att dess finansiella rapportering är tillförlitlig och att 

företaget följer regleringar. Den interna kontrollen påverkas av både ledningsorganet 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Se 2.8 Utarbetandet av EBA:s riktlinjer för intern styrning (GL 44), s. 19. 
118 Ibid.!
119 FI, Tillsynsrapport (2012), s. 31. 
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och annan personal i företaget.120 Detta gäller även för kreditinstitut. En god intern 

kontroll skapar en trygghet för kreditinstitutets intressenter, vilket resluterar i att de 

litar på att kreditinstitutets finans- och förvaltningsåtgärder är säkra.121 

 

3.4.2 God intern kontroll 

Enligt FFFS 2005:1 är det styrelsen och den verkställande direktören som bör verka 

för att organisationen och driften av företaget präglas av en god intern kontroll. För att 

den goda interna kontrollen ska vara fortlöpande bör organisationen anpassas till 

förändringar i interna och externa risker som kan komma att inträffa. Den goda 

interna kontrollen kan uppnås genom att ha en löpande uppföljning av verksamheten, 

att se till att det finns kontroller för rapportering, samt att kontrollera att resurser 

används i syfte att nå företagets mål. Vidare kan den goda kontrollen uppnås genom 

att företagen tar fram interna regler och löpande uppdaterar dessa.122 

 

3.4.3 Ramverk och oberoende kontrollorgan 

Institutet bör enligt GL 44 utarbeta ett heltäckande ramverk som bör omfatta hela 

organisationens interna kontroll med oberoende kontrollorgan som har den ställning 

som krävs för uppdraget. Ramverket bör säkerställa att verksamheten är effektiv och 

ändamålsenlig, att institutet har en fungerande riskkontroll, att det som rapporteras är 

tillförlitligt, samt att lagar, tillsynsregler och interna regler efterlevs. Vid utvecklandet 

av ramverket för den interna kontrollen bör beslutsprocessen vara tydlig, 

dokumenterad och transparent. Ansvarsfördelningen och befogenheterna bör vara 

tydliga så att ramverket kommer att efterlevas. För att ett starkt ramverk ska utvecklas 

för den interna kontrollen bör affärsenheterna ha det främsta ansvaret för utvecklandet 

av de interna riktlinjerna och rutinerna för den interna kontrollen.123 

 

Enligt GL 44 är det viktigt att oberoende kontrollorgan kontrollerar att de interna 

riktlinjerna följs. Kontrollorganen bör bestå av ett riskkontrollorgan, ett 

regelefterlevnadsorgan och ett internrevisionsorgan. De bör finnas på en lämplig 

hierarkisk nivå och rapportera direkt till ledningsorganet. Dessutom bör 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 COSO, Internal control - Integrated framework (1992), s.13. 
121 Basel Committee on Banking Supervision, Principles for enhancing corporate governance, (2010-
10), II. Overview of bank corporate governance, punkt 70.!
122 FFFS 2005:1, 3 kap. Intern styrning och kontroll, 2–4§§.!
123 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 24.!
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kontrollorganen vara oberoende av områdena de övervakar, samt vara organisatoriskt 

oberoende av varandra. I mindre institut kan dock riskkontrollorganet och 

regelefterlevnadsorganet slås samman.124 

 

För att betraktas som oberoende kontrollorgan enligt GL 44 finns det villkor som bör 

vara uppfyllda. Villkoren är att personalen i kontrollorganen ej ska utföra uppgifter 

inom de områden som dess kontrollorgan övervakar, samt att kontrollorganen ska 

vara organisatoriskt åtskilda från området. Chefen för varje kontrollorgan ska 

rapportera till en person som ej har ansvar för verksamheten som kontrollorganen 

kontrollerar. Rapportering direkt till ledningsorganet ska även ske av chefen för varje 

kontrollorgan, samt att denna ska delta i ledningsorganets möten. Ersättningen för 

kontrollorganens personal bör ej vara relaterad till området som organen ska 

övervaka.125 

 

Kontrollorganen bör ha ett lämpligt antal kvalificerade medarbetare. Medarbetarna 

bör ha tillgång till lämplig utbildning, fortlöpande fortbildning, samt den information 

som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Formella rapporter om brister som 

upptäckts bör kontrollorganen regelbundet lämna till ledningsorganet, ledningsorganet 

bör därefter agera skyndsamt för att åtgärda dessa.126 

 

3.4.4 Analys 

Enligt FFFS 2005:1 är det styrelsen och den verkställande direktören som bör verka 

för att driften av företaget präglas av en god intern kontroll. I GL 44 definieras ej 

exakt vem som bör verka för den goda interna kontrollen, utan det uttrycks att 

institutet bör utarbeta att heltäckande ramverk som bör omfatta institutets hela interna 

kontroll, vilket har analyserats under avsnitt 3.3 för riskhantering.127 

 

I FFFS 2005:1 uppges att den goda interna kontrollen kan uppnås genom exempel 

som räknas upp, till exempel att ha en god löpande uppföljning av verksamheten. 

Uttrycket ”kan uppnås” betyder att man ”behärskar” eller ”har möjlighet” att uppnå 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 24 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Se 3.3 Riskhantering, s. 32.!!
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någonting.128 I detta fall tolkar jag därför uttrycket som att man har möjlighet att 

uppnå en god intern kontroll genom att följa de exempel som räknas upp, men det är 

inget som betyder att man bör eller måste följa dessa exempel för att uppnå den goda 

interna kontrollen. Enligt GL 44 uppnås den goda interna kontrollen istället genom att 

fastställa att det är ramverket som bör säkerställa att verksamheten är effektiv och 

ändamålsenlig, har en fungerande riskkontroll, att rapporterna är tillförlitliga, samt att 

lagar, tillsynsregler och interna regler efterlevs. Uttrycket ”bör” betyder ”lämpligen” 

eller ”sannolikt måste”129, i detta fall tolkar jag därför uttalandet i GL 44 som att 

ramverket sannolikt måste säkerställa att verksamheten bland annat är effektiv och 

ändamålsenlig. I GL 44 räknas även upp vad som krävs vid utvecklandet av detta 

ramverk, till exempel dokumentation och transparens, samt att befogenheterna är 

tydliga så att reglerna efterlevs. I GL 44 har förmodligen ordet kan ersatts med bör då 

bör är ett mer förstärkande uttryck än kan. 130  Det stora tolkningsområdet för 

finansinstitutens regler och avsaknaden av tydliga ansvarsområden för dess 

kontrollorgan beskrev även kommissionen i grönboken som problem som orsakat den 

bristande företagsstyrningen.131  

 

I GL 44 uttrycks att det är viktigt att de oberoende kontrollorganen kontrollerar att de 

interna reglerna följs, samt att de bör finnas på en lämplig hierarkisk nivå och 

rapportera direkt till ledningsorganet. I FFFS 2005:1 uttrycks detta genom att under 

kapitlen för vardera kontrollorgan uttala att kontrollorganen bör vara direkt 

underställda styrelsen. Riktlinjerna i GL 44 är tydligare med vad de vill uppnå genom 

att använda ordet ”viktigt”, som betyder ”som utgör en kraftigt inverkande faktor”132, 

medan ”kan” används i FFFS 2005:1. ”Viktigt” är ett passande ord att använda i detta 

sammanhang, med tanke på att GL 44 är riktlinjer vilka ej borde innehålla 

förstärkningsord som till exempel ”måste”, som betyder att man ”är tvingad”133 till 

någonting. Riktlinjer är generellt sätt ej tvingande, och förstärkningsorden får då 

ingen betydelse i riktlinjerna eftersom de ej kan förändra betydelsen av fördragets134 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Nordstedts svenska ordbok – studentutgåva (1999), s. 602. 
129 Ibid., s. 162.!
130 Se Munck (2012), s. 6. 
131 Se 2.6 Kommissionens grönbok om företagsstyrning, s. 17. 
132 Nordstedts svenska ordbok – studentutgåva (1999), s. 1299.!
133 Ibid., s. 731.!
134 Lissabonfördraget, artikel 288 FEUF. 
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principer.135 I GL 44 förtydligas på detta sätt att kontrollen av att de interna reglerna 

följs av kontrollorganen är någonting som utgör en kraftigt inverkande faktor, 

förmodligen på grund av den bristande interna kontrollen som uppdagades i CEBS:s 

undersökning136.  

 

Ännu en skillnad är att man i GL 44 menar att för att ett starkt ramverk ska utvecklas 

bör affärsenheterna själva ha det främsta ansvaret för att institutets interna riktlinjer 

för den interna kontrollen utvecklas. Enligt FFFS 2005:1 är det istället styrelsens och 

den verkställande direktörens uppgift att se till detta utvecklas. Genom att 

affärsenheterna själva enligt GL 44 har ansvaret för utvecklandet av ett starkt ramverk 

hjälper de till med att öka fördelningen av arbetsbördan, samt hjälper kontrollorganen 

med att få en förstärkt kontroll över sitt arbete och ansvar. Eftersom kontrollorganen 

borde ha större kunskap än ledningsorganet har i deras specialområden, borde 

riktlinjerna om att kontrollorganen själva har det främsta ansvaret för utvecklandet av 

deras interna riktlinjer resultera i utförligare interna riktlinjer. 

 

I GL 44 framförs att kontrollorganen bör vara oberoende, samt vad som krävs för att 

de ska ha en oberoende ställning. Mindre institut kan dock slå samman 

regelefterlevnadsorganet och riskkontrollorganet, eftersom mindre institut ej har lika 

komplexa organisationer eller resurser som större institut har. Kontrollorganen bör 

enligt GL 44 ha ett lämpligt antal kvalificerade medarbetare som bör ha tillgång till 

utbildning och den information som krävs för dess arbete. Vidare bör kontrollorganen 

regelbundet lämna formella rapporter om brister till ledningsorganet, och 

ledningsorganet bör då skyndsamt åtgärda bristerna. De regelbundna rapporterna har 

förmodligen införts i GL 44 på grund av CEBS:s undersökning som upptäckte en brist 

på kunskap och resurser inom kontrollorganen.137 De uppdaterade riktlinjerna i GL 44 

kommer troligtvis att leda till kunnigare medarbetare i kontrollorganen, som kommer 

att vara uppdaterade i nutid med hjälp av utbildningar som de bör ha tillgång till enligt 

GL 44. Riktlinjerna i GL 44 leder förmodligen även till att ledningsorganet får bättre 

koll på bristerna i kreditinstitutet på grund av den regelbundna rapporteringen som bör 

ske till ledningsorganet enligt GL 44. Detta eftersom kreditinstituten bör sträva efter 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Se Munck (2012), s. 6.!
136 Se 2.8 Utarbetandet av EBA:s riktlinjer för intern styrning (GL 44), s. 19. 
137 Ibid. 
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att följa riktlinjerna i GL 44 enligt förordningen 138 , och om de ej följs bör 

kreditinstitutet tillgodose syftet med förordningen på ett annat sätt.139 

 

3.5 Riskkontrollorganet 

3.5.1 Riskkontrollorgan i kreditinstitut 

I ett kreditinstitut är riskkontrollorganet ett organ bestående av medarbetare som 

arbetar oberoende från den övriga affärsverksamheten, samt hanterar risksituationer 

som påverkar höjandet eller beståendet av verksamhetens värde negativt. 

Riskkontrollorganet har till ändamål att identifiera potentiella risksituationer, hantera 

risksituationerna så att de befinns inom företagets risktolerans, samt att säkerställa att 

sitt, riskkontrollorganets, syfte tillgodoses.140 Kreditinstituten får själva implementera 

interna riktlinjer för dess riskkontroll eftersom olika sorters kreditinstitut har olika 

risker att hantera. En god riskuppfattning och riskkontroll kan även verka som en 

konkurrensfördel på marknaden.141 

 

3.5.2 Allmänt om riskkontrollorgan 

Det bör enligt FFFS 2005:1 finnas ett självständigt riskkontrollorgan som bör 

informera styrelse, verkställande direktör och övriga som har behov av informationen. 

Informationen bör ge en allsidig bild av riskerna i företaget, innehålla analyser av 

framtida risker, samt föreslå ändringar om det finns en anledning till det. 

Riskkontrollorganet bör vara underställd den verkställande direktören, samt en annan 

ledande befattningshavare med stor kunskap inom området. Vidare bör 

riskkontrollorganet ha tillräckligt med resurser för att kunna utföra sina uppgifter, och 

uppgifterna bör ej utföras av befattningshavare som arbetar med den dagliga 

affärsverksamheten.142 Beroende på företagets verksamhet bör riskkontrollorganets 

arbete utformas på olika sätt, det ska dock alltid ansvara för den samlade 

rapporteringen och riskanalysen.143 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Europaparlamentets och rådets förordning nr 1093/2010 av den 24 november 2010 ”om inrättande 
av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten)”.!
139 Se 2.2 Information om Finansinspektionen och EBA, s. 12. 
140 COSO, Enterprise Risk Management – Integrated Framework (2004), s. 2. 
141 SOU 1998:160, s. 366.!
142 FFFS 2005:1, 4 kap. Hantering och kontroll av risker, 3§. 
143 Ibid., 4§.!
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3.5.3 Ett centralt riskkontrollorgan 

Institutet bör enligt GL 44 tillsätta ett organ för riskkontroll som bör se till att alla 

väsentliga risker identifieras och hanteras, samt att beskrivningar av riskerna tillställs 

ledningsorganet. Riskkontrollorganet bör tillhandahålla relevant och oberoende 

information, analyser om riskexponeringar, samt uttala sig om huruvida 

ledningsorganets förslag och riskbeslut är förenliga med institutets risktolerans. Det 

bör vara en central del av institutets organisation och vara strukturerad så att 

riskkontrollorganet kan genomföra interna riktlinjer för risker och kontrollera 

ramverket för riskhantering. Vidare bör riskkontrollorganet ej vara isolerat från 

området det övervakar, men dock vara oberoende av det övervakade området. 

Medlemmarna bör ha tillräckliga kunskaper om riskhanteringstekniker för att hantera 

riskerna, samt samverka med målet att institutets övriga personal ska ta ansvar för 

riskhanteringen.144 

 

Enligt GL 44 bör riskkontrollorganet ge ledningsorganet relevant riskrelaterad 

information, så att ledningsorganet kan fastställa institutets risktolerans. Dessutom bör 

riskkontrollorganet ta del i ansvaret av att fastställa interna riktlinjer för risker, samt 

vara med i beslutsprocessen för att säkra att riskerna i institutet beaktas i en tillräcklig 

omfattning. Identifiering av väsentliga risker som kommer med komplexitetsgraden i 

institutets legala struktur, till exempel brist på insyn i styrningen, bör 

riskkontrollorganet sträva efter. En regelbunden övervakning av institutets riskprofil i 

förhållande till institutets strategiska mål bör göras, samt analyser av trender och 

framväxande risker. Slutligen bör riskkontrollorganet spela en viktig roll i att se till att 

beslut om deras rekommendationer fattas på en lämplig nivå, att de följs av berörda 

affärsenheter, samt rapporteras till ledningsorganet.145 

 

3.5.4 Analys 

Enligt FFFS 2005:1 bör det finnas ett självständigt riskkontrollorgan, och 

riskkontrollorganets uppgifter bör ej utföras av personal som arbetar med den dagliga 

verksamheten, vilket även uttrycks i GL 44. I GL 44 uttalas dock att 

riskkontrollorganet ej bör vara isolerat från verksamheten, men vara oberoende av den. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 25. 
145 Ibid., punkt 26.!
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I GL 44 utvecklas oberoendet och vad som menas med oberoende i avsnittet om den 

interna kontrollen. Oberoendets innebörd i detta specifika sammanhang kan vara bra 

att känna till för både personal och intressenter, för att få en större förståelse för 

kreditinstitutets riskarbete. 

 

Riskkontrollorganet bör informera styrelsen, den verkställande direktören och de som 

har behov av dess information, enligt FFFS 2005:1. Enligt GL 44 ska 

riskkontrollorganet rapportera till ledningsorganet. Medarbetarna ska vidare få den 

information som behövs, vilket står i avsnittet om intern kontroll istället för i avsnittet 

om riskkontrollorganet i GL 44. I GL 44 finns även ett eget avsnitt för 

informationssystem146 som uttrycker detta. Informationen ska ge en allsidig bild av 

riskerna, samt innehålla analyser av framtida risker och ändringar, enligt FFFS 2005:1. 

Enligt GL 44 ska beskrivningar av väsentliga risker som identifierats tillställas 

ledningsorganet, så att ledningsorganet kan fastställa institutets risktolerans. 

 

Riskkontrollorganet bör även uttala sig om ifall ledningsorganets riskbeslut är 

förenliga med institutets risktolerans. I GL 44 påpekas vad som ska göras med 

informationen som bör lämnas, vilket gör det lättare för dem som ska ge 

informationen att ge tydlig och rätt typ av information, så att inget viktigt som kan 

skada kreditinstitutets verksamhet förbigås. Riktlinjerna i GL 44 är i avsnittet om 

riskkontrollorganet mycket mer utförligare i utformningen än råden i FFFS 2005:1 är, 

trots att riktlinjerna i GL 44 även är utförligare än råden i FFFS 2005:1 i avsnitten om 

riskhantering och intern kontroll. 

 

I FFFS 2005:1 uttalas endast att riskkontrollorganet bör ha tillräckligt med resurser 

för att utföra sitt arbete. I GL 44 uttrycks att personalen bör ha tillräckliga kunskaper 

om riskhanteringstekniker för att hantera risker, samt arbeta med målet att institutets 

personal ska ta ansvar för riskhanteringen. Riktlinjerna i GL 44 är även utförligare än 

råden i FFFS 2005:1 angående personalen i riskkontrollorganet, då det i FFFS 2005:1 

ej heller finns något kunskapskrav. I FFFS 2005:1 finns även ett vagt uttryck 

såsom ”tillräckligt med resurser”, som kan tolkas på många sätt. Bristen på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Se 3.9 Information och transparens, s. 51. 
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kunskapskrav och det vaga uttrycket visar på en bristande reglering av den interna 

kontrollen, såsom CEBS:s undersökning147 visade. 

 

I FFFS 2005:1 uttrycks att riskkontrollorganet bör, beroende på företagets verksamhet, 

utforma arbetet på olika sätt, men dock alltid ansvara för den samlade rapporteringen 

och riskanalysen. Detta ser jag som ett vagt uttryck som ger kreditinstitutet många 

valmöjligheter vid utformningen av riskkontrollorganets uppgifter, förutom att 

riskkontrollorganet ska ansvara för den samlade rapporteringen och riskanalysen. Det 

vaga uttrycket kan leda till att riskkontrollorganet endast ansvarar för den samlade 

rapporteringen och riskanalysen i slutändan, då dessa är de uppgifter som 

riskkontrollorganet alltid bör ansvara för enligt FFFS 2005:1. I GL 44 har 

riskkontrollorganets arbete utvecklats genom flera yttranden om vad 

riskkontrollorganet bör göra, som till exempel övervaka institutets riskprofil i 

förhållande till dess strategiska mål, fastställa interna riktlinjer för risker, samt se till 

att regleringar följs av berörda enheter. I GL 44 har riskkontrollfunktionens arbete 

antagligen utvecklats på grund av de brister i kontrollorganen som uppdagades i 

CEBS:s undersökning148. I FFFS 2005:1 räknas några exempel av arbetsuppgifter upp 

under kapitlet för allmän intern kontroll. Dock uttrycks det i FFFS 2005:1 som att en 

god intern kontroll kan uppnås genom de exempel som räknas upp, vilket också är för 

vagt om kreditinstituten vill uppnå ett bra resultat med en god intern kontroll. 

Uttrycket ”kan uppnås” har analyserats under avsnitt 3.4 för intern kontroll.149 

 

3.6 Regelefterlevnad och complianceorganet 

3.6.1 Betydelsen av regelefterlevnad och complianceorgan i kreditinstitut 

Compliance betyder ”att följa”, och i detta fall följande av regleringar, så kallad 

regelefterlevnad.150 

 

Ett kreditinstitut är som effektivast då ledningsorganet leder kreditinstitutet med en 

företagskultur som står för ärlighet och hederlighet. Detta hjälper complianceorganet 

och regelefterlevnaden till med eftersom de hjälper kreditinstitutet att följa gällande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Se 2.8 Utarbetandet av EBA:s riktlinjer för intern styrning (GL 44), s. 19. 
148 Ibid. 
149 Se 3.4 Intern kontroll, s. 35. 
150 Compliance Forums webbplats, Compliance – vad är det? 
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regleringar. Om kreditinstitutet ej har en företagskultur som står för ärlighet och 

hederlighet kan det resultera i ett förlorat förtroende från dess intressenter, även om 

kreditinstitutet ej brutit mot någon lag.151 

 

Complianceorganets uppgift är att hantera compliancerisker, vilket är risker av 

reglerade sanktioner, väsentliga finansiella förluster, eller förlust av anseende på 

grund av kreditinstitutets misslyckande att följa regleringar som det bör.152 

 

3.6.2 Complianceorganet 

I FFFS 2005:1 menas med regelefterlevnad efterlevnad av lagar, förordningar, interna 

regler och god sed avseende den tillståndspliktiga verksamheten. Brister i 

regelefterlevnaden kan bland annat leda till ökade operativa risker, juridiska 

sanktioner, samt tillsynssanktioner.153 

 

Det är styrelsens uppgift att se till att ett complianceorgan tillsätts i företaget enligt 

FFFS 2005:1. Styrelsen ska utgöra ett stöd för att verksamheten drivs enligt gällande 

regler, samt om det är lämpligt, se till att följa upp regelefterlevnaden. 

Complianceorganet bör ge löpande information om risker som kan uppkomma till 

följd av bristande regelefterlevnad, identifiera och bedöma dessa risker, samt biträda 

vid utformningen av interna regler. Dessutom bör complianceorganet informera 

styrelsen, den verkställande direktören och ledningen i frågor om regelefterlevnad. 

Det är complianceorganets uppgift att se till så att personal i institutet får information 

om nya eller ändrade regleringar, samt om det behövs utbildning i nya regelverk. 

Styrelsen eller den verkställande direktören bör utfärda interna regler för 

complianceorganets ansvarsområde, omfattning och genomförande av arbete, samt 

införa rutiner för complianceorganets informationsplikt.154 

 

Enligt FFFS 2005:1 ska complianceorganet vara underställd styrelsen eller den 

verkställande direktören, och kan även vara underställd en annan ledande 

befattningshavare med goda kunskaper inom området. Vidare bör complianceorganet 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and the compliance function in banks, 
(2005-04), punkt 2. 
152 Ibid., punkt 3. 
153 FFFS 2005:1, 5 kap. Regelefterlevnad (Compliance), 1§.!
154 Ibid., 2–4§§. 
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ha tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt arbete, samt ha personal med goda 

kunskaper i företagets risker och regler. Strävan för complianceorganet bör vara att 

complianceorganet så långt som möjligt når en självständig position i förhållande till 

den affärsdrivande verksamheten. Complianceorganets arbete kan, om det är lämpligt, 

utföras av konsulter. Beroende på företagets verksamhet kan complianceorganets 

arbete även utföras på olika sätt.155 

 

3.6.3 Interna riktlinjer för regelefterlevnad 

Enligt GL 44 bör institutet inrätta ett regelefterlevnadsorgan, det vill säga ett 

complianceorgan. Dess huvudsakliga uppgift ska vara att hantera institutets 

regelefterlevnadsrisk. Institutet bör anta interna riktlinjer för regelefterlevnad som bör 

spridas till all personal. Complianceorganet bör vara permanent och effektiv, samt 

utse en ansvarig person för complianceorganet. I mindre institut som ej är lika 

komplicerade som större institut kan complianceorganet dock kombineras med till 

exempel riskkontrollorganet.156 

 

Uppgifter complianceorganet bör utföra är att se till så att de interna riktlinjerna för 

regelefterlevnad följs, samt att rapportera till ledningsorganet. Ledningsorganet bör 

rådgöras om lagar och regler, som institutet måste följa, samt bedöma vilka 

konsekvenser förändringar av lagarna och reglerna kan utveckla. I 

complianceorganets uppgifter innefattas dessutom att kontrollera att nya produkter 

och tjänster är anpassade till den legala miljön på institutet.157 

 

3.6.4 Analys 

Råden i FFFS 2005:1 börjar med att definiera vad som menas med regelefterlevnad 

och vad brister i regelefterlevnaden kan leda till. I GL 44 uttalas istället att institutet 

bör inrätta ett complianceorgan och att complianceorganets uppgift är att hantera 

regelefterlevnadsrisker. Enligt min mening räcker det med GL 44:s version då råden i 

FFFS 2005:1 ej borde behöva definiera vad som menas med regelefterlevnad. Det kan 

tyckas att ledningsorganet borde ha kunskap om vad regelefterlevnad innebär. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 FFFS 2005:1, 5 kap. Regelefterlevnad (Compliance), 5–6§§. 
156 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 28.!
157 Ibid.!
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Enligt råden i FFFS 2005:1 ska complianceorganet utgöra ett stöd för att 

verksamheten drivs enligt gällande regler och att, om det är lämpligt, följa upp 

regelefterlevnaden. I riktlinjerna i GL 44 har detta tagits ett steg längre, organet ska ej 

endast se till att regelefterlevnaden följs upp om det är lämpligt, utan i GL 44 är det 

en av complianceorganets uppgifter. Eftersom compliance betyder regelefterlevnad158 

borde det ses som en självklarhet att complianceorganet även följer upp 

regelefterlevnaden, och ej endast gör det om det är lämpligt, såsom det uttrycks i 

FFFS 2005:1. 

 

Råden i FFFS 2005:1 är mer utförliga i området om regelefterlevnad. I FFFS 2005:1 

förklaras att complianceorganet bör ge löpande information om risker som kan 

uppkomma till följd av bristande regelefterlevnad, samt identifiera och bedöma 

riskerna. Complianceorganet bör dessutom bidra vid utformningen av interna regler. I 

GL 44 uttrycks complianceorganets uppgifter genom att uttala att complianceorganet 

ska se till att de interna riktlinjerna för regelefterlevnad följs. Det medför dock att 

kreditinstitutet har utformat ordentliga interna riktlinjer för regelefterlevnad för att 

uttalandet ska vara tillräckligt, jämfört med det utförligt förklarande uttalandet av 

råden i FFFS 2005:1. Enligt GL 44 bör dock kreditinstitutet ha utformat interna 

riktlinjer för regelefterlevnad, som bör ha spridits till all personal. På så sätt kan denna 

mening ändå bli mer specifik och användbar än uttalandet av råden i FFFS 2005:1. 

 

I FFFS 2005:1 klargörs att det är styrelsens eller den verkställande direktörens ansvar 

att utföra att interna regler för complianceorganets ansvarsområde, omfattning, 

genomförande, samt rutiner för informationsplikt. I GL 44 förklaras detta genom att 

institutet bör anta interna riktlinjer för regelefterlevnad, samt att de bör spridas till all 

personal. I GL 44 uttrycks att interna riktlinjer för regelefterlevnad bör antas både 

under avsnittet för intern kontroll och under avsnittet för complianceorganet. Om de 

interna riktlinjerna för regelefterlevnad utformas ordentligt, som de bör, anser jag att 

riktlinjerna i GL 44 reglerat regelefterlevnaden på ett effektivare sätt än råden i FFFS 

2005:1 gjort, på grund av de klara interna riktlinjerna om vad som ska utföras. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Se Förkortningar och definitioner, s. 4. 
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Enligt FFFS 2005:1 bör complianceorganet vara underställd styrelse eller 

verkställande direktör. I GL 44 uttrycks ej detta, förutom att complianceorganet ska 

rapportera sitt arbete till ledningsorganet och finnas på en lämplig hierarkisk nivå, 

enligt avsnittet om intern kontroll. I FFFS 2005:1 tilläggs att personalen bör ha goda 

kunskaper och tillräckligt med resurser för sitt arbete. I GL 44 behandlas personalens 

kompetens under avsnittet om intern kontroll, genom att det uttalas att 

kontrollorganen bör ha ett lämpligt antal kvalificerade medarbetare. I FFFS 2005:1 

uttrycks complianceorganets position på ett tydligare sätt än i GL 44, genom att det 

införts bestämmelserna under avsnittet om regelefterlevnad istället för under avsnittet 

om intern kontroll, såsom det gjorts i GL 44. Dock är det effektivare att samla 

gemensamma bestämmelser för den interna kontrollen under samma avsnitt såsom det 

gjorts i GL 44, för att undvika upprepningar.  

 

I FFFS 2005:1 nämns att complianceorganets arbete kan utföras av konsulter, så 

kallad outsourcing. I GL 44 förklaras att i mindre företag kan complianceorganet slås 

samman med ett annat kontrollorgan. Detta görs antagligen i GL 44 för att säkerställa 

att även mindre institut inför ett complianceorgan, trots att de har mindre resurser i 

form av till exempel färre personer som är kompetenta inom området. Kombinationen 

av kontrollorgan fungerar eftersom att mindre institut ej har en lika komplex 

organisation som större institut. 159  Förmodligen kan brist på resurser för ett 

complianceorgan vara en av orsakerna till den bristande interna kontrollen som 

framfördes i CEBS:s undersökning.160 

 

Complianceorganet bör sträva efter att nå en självständig position enligt FFFS 2005:1, 

medan organet enligt GL 44 bör vara oberoende i sitt arbete. I GL 44 uttrycks detta i 

avsnittet för den interna kontrollen istället för i avsnittet för complianceorganet. Det 

är skillnad på att sträva efter och att vara oberoende. Oberoendet har i GL 44 på detta 

sätt tagits ett steg längre, samt att det tydliggjorts för instituten att complianceorganet 

bör vara oberoende och ej endast sträva efter att vara det. Denna förändring visar även 

vikten av att complianceorganets oberoende ställning. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and the compliance function in banks, 
(2005-04), punkt 8.!
160 Se 2.8 Utarbetandet av EBA:s riktlinjer för intern styrning (GL 44), s. 19. 
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I GL 44 uttrycks dessutom att en av complianceorganets uppgifter innefattar att 

kontrollera att nya produkter och tjänster är förenliga med den legala miljön i 

institutet, vilket råden i FFFS 2005:1 ej uttrycker. Kontrollen av nya produkter och 

tjänster är en viktig punkt att ha med så att kreditinstitutet ej tar in produkter eller 

tjänster som ej stämmer överens med regleringar som kreditinstitutet bör följa. 

 

3.7 Internrevisionsorganet 

3.7.1 Den tredje försvarslinjen 

Internrevisionsorganet är den tredje försvarslinjen i ”Three lines of defence”-

modellen.161 Det granskar regelbundet de andra två försvarslinjerna i kreditinstitutet, 

det vill säga affärsledningen samt riskkontroll- och complianceorganet. Granskningen 

görs för att försäkra att medlemmarna i de andra två försvarslinjerna fullgör sina 

uppgifter korrekt och i tillräcklig omfattning. Internrevisionsorganet ser till att 

kreditinstitutet drivs effektivt och enligt bästa praxis.162 

 

3.7.2 Granskning av intern kontroll 

Enligt FFFS 2005:1 bör det i företaget finnas ett organ som granskar och utvärderar 

den interna kontrollen, innefattande riskkontrollorganet och complianceorganet. Det 

är styrelsens uppgift att se till att internrevisionsorganet tillsätts. 

Internrevisionsorganet bör ha tillräckligt med resurser för att kunna utföra sina 

uppgifter. Personalen bör ha goda kunskaper inom företagets risker och regler, samt 

ha särskild kompetens för att kunna granska och utvärdera utveckling, drift och 

förvaltning av verksamhetens informationssystem.163 

 

Internrevisionsorganet bör vara oberoende från den verksamhet den granskar och ej 

delta i den operativa verksamheten. Styrelsen bör fastställa interna regler för 

internrevisionsorganets ansvar, arbetsuppgifter och rapporteringsrutiner, 

internrevisionsorganet bör dessutom vara direkt underställd styrelsen. Omfattningen 

och inriktningen på verksamheten bör överensstämma med styrelsens interna regler, 

vilka internrevisionsorganet bör följa upp. Granskning och utvärdering bör även ske 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Se 2.8 Utarbetandet av EBA:s riktlinjer för intern styrning (GL 44), s. 19.!
162 CCH a Wolters Kluwer business, Three lines of defence, (2009-06), s. 1. 
163 FFFS 2005:1, 6 kap. Oberoende granskningsorgan (Internrevision), 1§. 



! 47!

av organisationen och rutinerna i företaget. Internrevisionsorganets arbete kan om det 

är lämpligt utföras av konsulter.164 

  

3.7.3 Granskning av ramverk 

Internrevisionsorganet bör enligt GL 44 bedöma om institutets ramverk för den 

interna kontrollen är effektiv och ändamålsenlig, samt ha en obegränsad tillgång till 

relevant information för att kunna göra bedömningen. Vidare bör 

internrevisionsorganet granska om institutets verksamhet och enheter, innefattande 

riskkontrollorganet och complianceorganet, är förenliga med dess interna riktlinjer. 

Med hänsyn till detta bör ej internrevisionsorganet kombineras med något annat organ, 

såsom till exempel complianceorganet kan kombineras med riskkontrollorganet.165 

 

Ledningsorganet bör uppmuntra internrevisionsorganet att följa nationella och 

internationella branschstandarder. Rapporter av internrevisionsorganets resultat och 

förslag till förändringar bör framföras direkt till ledningsorganet.166 

 

3.7.4 Analys 

Enligt FFFS 2005:1 bör det finnas ett internrevisionsorgan i företag och det är 

styrelsens uppgift att se till så att internrevisionsorganet tillsätts. I GL 44 uttrycks 

detta ej under avsnittet om internrevisionsorganet, utan under avsnittet om intern 

kontroll. I GL 44 påpekas internrevisionsorganets tillsättande genom att uttala att det 

är institutets uppgift att upprätta ett ramverk för intern kontroll med kontrollorgan, 

innefattande ett internrevisionsorgan.  

 

Enligt FFFS 2005:1 bör personalen i internrevisionsorganet ha goda kunskaper inom 

företagets risker och regler. Personalen bör även kunna utvärdera utveckling, drift och 

förvaltningen av verksamhetens informationssystem. I GL 44 nämns ej personalens 

kompetens under avsnittet för internrevisionsorganet utan under avsnittet för intern 

kontroll. Enligt GL 44 bör medarbetare i kontrollorganet vara kvalificerade och 

erhålla utbildning inom kontrollorganets områden, vilket är viktigt så att 

kreditinstitutet ej missar nyheter inom internrevisionsorganets område. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 FFFS 2005:1, 6 kap. Oberoende granskningsorgan (Internrevision), 2–5§§.!
165 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
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166 Ibid. 
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Dessutom ska internrevisionsorganet enligt GL 44 rapportera direkt till 

ledningsorganet. Detta kan antas vara underförstått i FFFS 2005:1, då det i FFFS 

2005:1 istället uttrycks att internrevisionsorganet är direkt underställd styrelsen. I 

FFFS 2005:1 tydliggörs även att arbetet kan utföras av konsulter vilket ej nämns i GL 

44. 

 

Båda regleringarna gör det klart att internrevisionsorganet ska vara oberoende från 

affärsverksamheten och granska de andra kontrollorganen. I GL 44 tydliggörs dock 

detta genom att en förklaring om att internrevisionsorganet ej, på grund av att det ska 

granska de andra kontrollorganen, bör kombineras med något av dem. I GL 44 

förtydligas antagligen att internrevisionsorganet ej bör kombineras med något annat 

kontrollorgan eftersom att det i GL 44, i avsnittet för intern kontroll, nämns att mindre 

institut kan slå samman kontrollorganen för riskkontroll och regelefterlevnad. 

Riktlinjerna i GL 44 vill därför förtydliga att kombinationen ej gäller för 

internrevisionsorganet och varför, så att inget kreditinstitut ska missta sig om detta. 

 

I GL 44 uttrycks att ledningsorganet bör uppmuntra internrevisionsorganet att följa 

nationella och internationella branschstandarder, vilket vore positivt då ett av målen 

med riktlinjerna i GL 44 är att ha enhetligare regler inom unionen. Målet att ha 

enhetligare regler inom unionen kommer från förordningens artikel 16, där det uttalas 

att EBA ska utfärda riktlinjer i syfte att säkerställa en enhetligare tillämpning av 

unionsrätten. 167 

 

3.8 Uppdragsavtal 

3.8.1 Outsourcing 

Outsourcing är en möjlighet för företag att fokusera på sin kärnverksamhet genom att 

ge en annan juridisk person i uppdrag att utföra tjänster som i vanliga fall själv skulle 

utförts av uppdragsgivaren.168 Skälen att använda sig av outsourcing kan vara olika, 

bland annat kostnadsbesparingar och strategiska skäl för att kunna fokusera på sin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Se 2.7 Förordning nr 1093/2010 om EBA:s inrättande av riktlinjer, s. 18. 
168 Strandman Ullrich (2011), s. 83. 
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kärnverksamhet. Uppdragsgivaren har, trots utläggandet av en del av verksamheten 

genom outsourcing, fortfarande ansvar för den utlagda delen.169 

 

3.8.2 Allmänt om uppdragsavtal 

Företaget kan enligt FFFS 2005:1 välja att lägga ut delar av verksamheten till en 

uppdragstagare utanför företaget genom outsourcing. Styrelsen och den verkställande 

direktören ansvarar dock alltid för verksamhet som lagts ut. Det är styrelsens och den 

verkställande direktörens uppgift att upprätta interna regler om vilka verksamheter 

som kan läggas ut och hur utläggningen ska gå till. Av de interna reglerna bör det till 

exempel framgå vilka krav som ska ställas på beställarkompetensen, samt hur 

utläggningsriskerna ska hanteras. Dessutom bör det framgå av de interna reglerna att 

företaget bör försäkra sig om att uppdragstagaren skyddar konfidentiell information, 

hur företaget ska styra och följa upp uppdraget, samt att Finansinspektionen kan driva 

en effektiv tillsyn över företaget.170 

 

Till Finansinspektionen bör i förväg anmälas om företaget har för avsikt att lägga ut 

en betydande del av den tillståndspliktiga verksamheten. För banker och 

kreditmarknadsföretag gäller även 6 kap 7§ lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse:171 

 

”Om ett kreditinstitut vill uppdra åt någon annan att utföra någon av de tjänster 

som avses i 7 kap. 1 §, skall institutet anmäla detta till Finansinspektionen och ge 

in uppdragsavtalet. Ett sådant uppdrag får ges om  

1. institutet svarar för den anförtrodda verksamheten mot kunden, 

2. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och 

säkerhetsmässigt betryggande former, och 

3. uppdraget inte har sådan omfattning att institutet inte kan uppfylla de 

skyldigheter som följer av denna lag eller andra författningar som reglerar 

institutets verksamhet.” 

 

3.8.3 Interna riktlinjer för uppdragsavtal 

Enligt GL 44 bör ledningsorganet utarbeta interna riktlinjer för uppdragsavtal som 

löpande bör ses över. Dessa interna riktlinjer bör beakta hur uppdragsavtalet påverkar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Axelsson, Jörgen, Outsourcing – en avtalsmässig utmaning, Mitt i Juridiken (2007-04-19). 
170 FFFS 2005:1, 7 kap. Uppdragsavtal, 1–2§§. 
171 Ibid., 4–5§§.!
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verksamheten och de risker institutet exponeras för, samt inkludera rapporterings- och 

övervakningsprocesserna som ska tillämpas vid uppdragsavtal. Institutet har det fulla 

ansvaret för det som läggs ut genom uppdragsavtalet, samt de ledningsbeslut som 

utläggningen ger upphov till. De interna riktlinjerna för uppdragsavtal bör klargöra att 

uppdragsavtalet ej innebär att institutet frias från ansvar för sina skyldigheter enligt 

lag eller gentemot kunderna. Vidare bör de även ange att uppdragsavtalet ej får hindra 

en ändamålsenlig tillsyn, samt att den ej får strida mot begränsningar av tjänster eller 

verksamheten som följer av tillsynsreglerna.172 

 

3.8.4 Analys 

Avsnittet om uppdragsavtal har preciserats mer i GL 44 än i FFFS 2005:1. Enligt GL 

44 bör ledningsorganet anta interna riktlinjer för uppdragsavtal som löpande bör ses 

över, medan det i FFFS 2005:1 börjas med ett uttalande om att företaget kan välja att 

lägga ut delar av verksamheten till en uppdragstagare. Riktlinjerna i GL 44 kan tolkas 

som att vare sig institutet funderar på en utläggning genom uppdragsavtal av en del av 

verksamheten eller ej, bör institutet anta interna riktlinjer för uppdragsavtal. Det 

känns tryggare att ha de interna riktlinjerna för uppdragsavtal klara från start innan 

man bestämmer sig för att lägga ut en del av verksamheten. Detta eftersom 

utläggningen av verksamheten kan gå fort och de interna riktlinjerna för 

uppdragsavtal möjligtvis ej hunnit färdigställas, vilket kan resultera i att något som ej 

reglerats går fel. Det är styrelsen och den verkställande direktören som har till uppgift 

att upprätta dessa interna riktlinjer för uppdragsavtal enligt både FFFS 2005:1 och GL 

44. 

 

I FFFS 2005:1 radas det upp bestämmelser som till exempel bör framgå av de interna 

riktlinjerna, medan det i GL 44 uttrycks att de interna riktlinjerna för uppdragsavtal 

bör beakta hur uppdragsavtalet påverkar verksamheten och de risker institutet 

exponeras för. De interna riktlinjerna bör även inkludera rapporterings- och 

övervakningsprocesserna. I GL 44 täcks de viktigaste områdena genom de interna 

riktlinjerna för uppdragsavtal, medan det i FFFS 2005:1 endast radas upp exempel, 

som till exempel ”att försäkra sig om att uppdragstagaren skyddar konfidentiell 

information”. Genom att det i FFFS 2005:1 radas upp sådana specifika exempel kan 
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helhetsbilden av uppdragsavtalet och det stora förbises. I GL 44 räknas det även upp 

vad de interna riktlinjerna bör klargöra att uppdragsavtalet ej innebär, vilket gör det 

desto klarare att de största misstagen ej görs. 

 

Enligt FFFS 2005:1 bör det anmälas till Finansinspektionen om företaget har för 

avsikt att lägga ut en betydande del av den tillståndspliktiga verksamheten, vilket ej 

nämns i GL 44. I FFFS 2005:1 hänvisas även till lagen om bank- och 

finansieringsrörelse som gäller för utläggning för kreditmarknadsföretag, vilket heller 

ej görs i GL 44. Dock beror troligtvis bristen på hänvisningarna i riktlinjerna i GL 44 

på att de gäller för hela unionen, och ej endast för institut som är under 

Finansinspektionens tillsyn. 

 

3.9 Information och transparens 

3.9.1 Kreditinstitutens informationssystem och genomlysbarhet 

Utformningen av informationssystem i kreditinstituten beror på inriktningen av 

kreditinstitutets rörelse, varför kreditinstituten själva ansvarar för sitt 

informationssystem. Finansinspektionen kontrollerar dock att det specifika 

informationssystemet passar kreditinstitutet.173 

 

Finansinspektionen och Riksbanken har behov av att få insyn i kreditinstituten för att 

kunna kontrollera att de efterlever regleringar som de bör. Men att kreditinstituten är 

genomlysbara för även övriga externa intressenter bidrar bland annat till 

kreditinstitutens goda beteende, då priset för finansiering relateras till risken i 

rörelseverksamheten. En bristande genomlysbarhet kan till exempel leda till att 

kreditinstituten kan få svårt att låna av intressenter som ej har insyn i kreditinstitutets 

rörelse.174 

 

I detta avsnitt, 3.9, behandlas nya avsnitt från riktlinjerna i GL 44 som det ej finns 

motsvarande avsnitt för i FFFS 2005:1. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.9.2 Tillförlitliga informationssystem 

Enligt GL 44 bör ett finansiellt institut ha effektiva och tillförlitliga 

informationssystem för all väsentlig verksamhet. Informationssystemen bör vara säkra 

och stå under oberoende övervakning. Det är institutets uppgift att etablera en god 

kontinuitetshantering för att säkerställa institutets förmåga att upprätthålla 

verksamheten och begränsa förlusterna vid en allvarlig störning.175 

 

3.9.3 Transparens av riktlinjer och ramverk 

Enligt GL 44 bör institutets interna riktlinjer och strategier kommuniceras till all 

berörd personal, de interna riktlinjerna som har med personalens uppgifter och 

ansvarsområden att göra bör personalen följa. Ledningsorganet bör tydligt delge de 

interna riktlinjerna och strategierna för personalen. Ramverket för den interna 

styrningen i institutet bör vara transparent. Institutet bör presentera sin aktuella 

ställning och framtidsutsikter i god tid och på ett tydligt sätt, den presenterade 

informationen bör även överensstämma med eventuella lagkrav på 

offentliggörande.176 

 

3.9.4 Analys 

Enligt GL 44 är det viktigt att instituten har effektiva och tillförlitliga 

informationssystem. Företagsledningens beslutsfattande kan nämligen påverkas 

negativt av bland annat otillförlitlig information och dåligt kontrollerade system, 

vilket leder till ett sämre resultat inom kreditinstitutet.177 I FFFS 2005:1 har det 

uttryckts att företagen bör ha informationssystem, men under de specifika avsnitten 

där informationssystem behövs. Genom att ha ett eget avsnitt för informationssystem, 

såsom riktlinjerna i GL 44 har, tydliggörs vikten av informationen, samt att det ej 

endast gäller under vissa avsnitt, såsom råden i FFFS 2005:1 kan tolkas. 

 

I GL 44 tilläggs att informationen bör vara tillförlitlig, vilket ej nämns i FFFS 2005:1. 

Tillförlitligheten är ett viktigt tillägg eftersom otillförlitlig eller vilseledande 

information kan skada kreditinstitutet. Tillförlitligheten ställer även en större press på 

att den informationsgivande parten ger korrekt information. Informationssystemen bör 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 GL 44 (2011), III. EBA Guidelines on Internal Governance, Title II – Requirements regarding 
institutions’ internal governance, punkt 30–31. 
176 Ibid., punkt 32–33. 
177 Ibid., punkt 30, ”förklarande not”.!
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vara säkra och stå under oberoende övervakning enligt GL 44, samt att institutet bör 

etablera en god kontinuitetshantering, vilket heller ej nämns i FFFS 2005:1. Denna 

uppdatering av informationssystemet beror troligtvis på bristen av 

informationsgivande som upptäcktes i CEBS:s undersökning178. 

 

I GL 44 uttrycks att institutets interna riktlinjer och strategier bör kommuniceras 

tydligt av ledningsorganet till all berörd personal, vilket även uttrycks i FFFS 2005:1, 

men under de avsnitt det anses vara nödvändigt. 

 

I GL 44 tydliggörs att ramverket för institutet bör vara transparent och att institutet 

bör presentera sin aktuella ställning och framtidsutsikter, vilket ej nämns i FFFS 

2005:1. Brist på transparens visades också i CEBS undersökning.179 Genom att ha ett 

eget avsnitt för insyn i GL 44 ges en större tydlighet i att insynen är viktigt, istället för 

att det endast uttryckts i vissa avsnitt var insynen anses vara nödvändig, såsom det 

görs i FFFS 2005:1. Insyn i den interna styrningen ger kreditinstitutets intressenter 

information om hur ledningsorganet styr kreditinstitutet. Insynen leder till att 

intressenterna kan se så att kreditinstitutet följer regleringar som de bör, och att 

ledningsorganet på så sätt säkerställer en god intern styrning, vilket resulterar i att 

intressenterna känner sig trygga med kreditinstitutet och dess tjänster. 

 

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Se 2.8 Utarbetandet av EBA:s riktlinjer för intern styrning (GL 44), s. 19. 
179 Ibid.!
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4 Avslutande sammanfattning av analyserna 

 

4.1 Preciserande riktlinjer 

Sammanfattningsvis är riktlinjerna i GL 44 mycket mer preciserande i sin utformning 

än råden FFFS 2005:1 är. En orsak till att riktlinjerna i GL 44 kan vara mer 

preciserade är att de riktas till kredit- och värdepappersinstitut. Råden i FFFS 2005:1 i 

sin tur riktas till flera sorters företag under Finansinspektionens tillsyn, vilka 

riktlinjerna i GL 44 ej riktas till, till exempel försäkringsbolag. 

 

4.2 Utökat regleringsområde 

I GL 44 omfattas fler områden än i FFFS 2005:1, till exempel så finns det i GL 44 ett 

omfattande avsnitt som handlar om ledningsorgan. Riktlinjerna i GL 44 har utöver 

avsnittet för ledningsorgan även ett avsnitt för institutets struktur och organisation, 

vilket i stort motsvarar kapitlet om styrning i FFFS 2005:1, som endast innehåller 5 

paragrafer. Dock finns få bestämmelser att finna om ledningsorganet i FFFS 2005:1 

under de specifika avsnitten, som till exempel avsnittet om riskhantering där det 

uttalas att styrelsen bör se till att riskhanteringen är tillfredställande. I GL 44 har 

istället allt om ledningsorganet samlats under ett eget avsnitt. 

 

4.3 Ledningsorganets strikta ansvar 

Nyheterna med riktlinjerna i GL 44 som kan anses betydande är bland annat avsnittet 

om ledningsorganet. Ledningsorganets ansvarsområden bör vara skriftligt definierade, 

istället för att hänvisa till associationsrättslig lagstiftning, såsom råden i FFFS 2005:1 

gör. I GL 44 räknas även upp mer exakt vilka uppgifter som bör falla på 

ledningsorganet, vilket ej specificeras i FFFS 2005:1 då det lämnades till instituten 

själva att specificera organens arbetsuppgifter. I GL 44 förtydligas ledningsorganets 

sammansättning och arbetssätt med bland annat interna riktlinjer på området. Tid för 

ledningsorganets arbete, vilket tidigare ej specificerats, tas även upp i GL 44 på grund 

av den tidigare tillsynsbristen. Interna riktlinjer är något som i GL 44 flera gånger 

uttalas att det bör finnas på olika områden för ledningsorganet, bland annat bör 

ledningsorganet ha interna riktlinjer för etiskt och professionellt uppträdande, 

intressekonflikter, samt ledningsorganets sammansättning. 
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4.4 Ansvar för riskhanteringen 

Enligt GL 44 bör affärsenheterna, det vill säga kontrollorganen, ha det yttersta 

ansvaret för riskhanteringen i den dagliga verksamheten, istället för styrelsen såsom 

det anses i FFFS 2005:1. Kontrollorganens yttersta ansvar för riskhanteringen ställer 

ett större krav på medarbetarna i kontrollorganen. Med tanke på att medarbetarna i 

kontrollorganen borde vara mer kompetenta än styrelsen inom dess specialområden, 

delas arbetsbördan upp på ett effektivt sätt. Detta eftersom ledningsorganet 

förmodligen ej besitter dessa kunskaper i samma mån som medlemmarna i 

kontrollorganen som dagligen arbetar inom det. I GL 44 förtydligas vad ramverket för 

riskhanteringen bör innehålla, istället för att endast uttrycka att institutet bör ha ett 

ramverk för riskhanteringen, som det görs i FFFS 2005:1. Även förtydligandet av 

innehållet i ramverket är ett steg mot en mer tydlig och strukturerad intern kontroll. 

Dessutom nämns det i GL 44 att medarbetarna bör vara medvetna om vilket ansvar de 

har för riskarbetet, vilket resulterar i att kreditinstitutens personal blir mer medvetna 

om riskerna i kreditinstitutet. 

 

4.5 Vikten av de interna kontrollorganen 

Inom den interna kontrollen är riktlinjerna i GL 44 mer preciserande med vad 

ramverket för intern kontroll bör innehålla, samt att ramverket bör säkerställa bland 

annat att verksamheten är effektiv och ändamålsenlig. Riktlinjerna i GL 44 använder 

ordet ”viktigt” när det uttalas att kontrollorganens kontrollerande av att de interna 

reglerna i institutet efterlevs. I FFFS 2005:1 uttalas endast att den interna 

kontrollen ”kan” uppnås genom vissa exempel som de räknar upp. Dessutom förklaras 

i GL 44 vad som menas med oberoende kontrollorgan, samt att medarbetarna i 

kontrollorganen bör vara kvalificerade för sitt arbete. För att ledningsorganet ska vara 

väl medvetet om bristerna i institutet bör även kontrollorganen lämna regelbundna 

rapporter till ledningsorganet. I avsnittet om intern kontroll i GL 44 nämns flera 

bestämmelser som är lika för de olika kontrollorganen, istället för att skriva ut dem 

flera gånger under varje avsnitt för respektive kontrollorgan, såsom det görs i FFFS 

2005:1. 

 

Även kontrollorganens arbete är mer specificerat i GL 44 än i FFFS 2005:1. Detta kan 

till exempel ses i avsnittet om complianceorganet, som enligt FFFS 2005:1 

endast ”om det är lämpligt” bör följa upp regelefterlevnaden, medan det i GL 44 ”är” 
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en av complianceorganets uppgifter. Ytterligare en olikhet i utformningen av texterna 

i GL 44 och FFFS 2005:1 är att enligt GL 44 bör complianceorganet ”vara” 

oberoende i sitt arbete, medan complianceorganet enligt FFFS 2005:1 endast 

bör ”sträva efter” att vara oberoende. Benämningarna att vara och att sträva efter har 

två olika betydelser, speciellt när de skrivs ut i regleringar. 

 

Råden i FFFS 2005:1 har dock utöver de vaga uttalandena fler förklaringar på 

uppgifter för complianceorganets arbete. I GL 44 definieras uppgifterna istället 

genom att uttala att complianceorganet ska se till att de interna riktlinjerna för 

regelefterlevnad följs. Om grundliga interna riktlinjer för regelefterlevnad dock har 

upprättats i kreditinstitutet kan uttalandet i GL 44 bli mer specifikt och användbart än 

uppgifterna i FFFS 2005:1. 

 

4.6 Riktlinjer för unionen 

Med hänsyn till att riktlinjerna i GL 44 riktar sig till hela unionen har det i GL 44 

även uttalats att ledningsorganet bör uppmuntra internrevisionsorganet att följa 

internationella branschstandarder. Detta eftersom att ett av målen med riktlinjerna i 

GL 44 är en enhetligare reglering inom unionen. Bristen av hänvisningar till svensk 

lagstiftning i GL 44, som finns i FFFS 2005:1, beror även på att riktlinjerna i GL 44 

riktas till hela unionen. 

 

4.7 Uppdragsavtal innan utläggande av verksamhet 

Striktare riktlinjer för uppdragsavtal har med hjälp av riktlinjerna i GL 44 utformats. 

Enligt GL 44 bör instituten utforma interna riktlinjer för uppdragsavtal även om 

institutet ej för tillfället har planerat för en utläggning av del av verksamhet med hjälp 

av uppdragsavtal. I GL 44 uttrycks att de interna riktlinjerna för uppdragsavtal bör 

beakta hur uppdragsavtalet påverkar verksamheten. I FFFS 2005:1 räknas endast upp 

exempel på vad som bör framgå av de interna riktlinjerna för uppdragsavtal. Eftersom 

de endast är exempel, och dessutom specifika sådana, kan helhetsbilden av 

uppdragsavtalet komma att förbises. 

 

4.8 Vikten av information och insyn 

I GL 44 finns egna avsnitt för informationssystem och insyn, antagligen eftersom 

dessa bör uppmärksammas mer än de tidigare gjorts, om man ser till bland annat 
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CEBS undersökning. Genom att ha egna avsnitt för informationssystem och insyn 

tydliggörs vikten av dessa. I GL 44 har det lagts till att information som ges bör vara 

tillförlitlig, vilket ställer ett större krav på korrekt informationsgivning. 

Informationssystemen bör vara säkra och stå under övervakning vilket även bidrar till 

en tillförlitlig information. Det tydliggörs i GL 44 att ramverket för institutet bör vara 

transparent. Insynen ger intressenter information om hur kreditinstitutet leds, samt att 

kreditinstitutet genom att ge insyn i den interna styrningen säkerställer en god intern 

styrning, vilket i sin tur leder till att intressenter känner sig trygga med kreditinstitutet 

och dess tjänster. 

 

4.9 Avslutning 

Sammanfattningsvis ges det av riktlinjerna i GL 44 en tydligare förståelse för alla, av 

regleringen av den interna styrningen i kreditinstitutet med mer preciserande och 

utökade reglerade områden. Störst skillnad blir det för ledningsorganet då regleringen 

preciserats och utökats mest inom dess ansvarsområde, följt av kontrollorganenens 

uppgifter. Tydliggörandet av regleringen för kreditinstitutets medarbetare görs genom 

bland annat mer specificerade arbetsuppgifter, i till exempel form av interna riktlinjer 

som det i GL 44 läggs stor vikt vid. I GL 44 tydliggörs även intressenternas insyn i 

rörelsen, samt att det bör finnas ett transparent ramverk som säkerställer en god intern 

styrning. 
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