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Sammanfattning 
 

 

Examensarbetets titel:  Finansinspektionen – en studie av myndigheten som 
övervakar företagen på den svenska finansmarknaden 

Seminariedatum:   2011-01-14 

Ämne/kurs:    FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp 

Författare:    Ewa Belovai och Louise Nilsson  

Handledare:   Mats Persson 

Fem nyckelord:  Finansmarknaden, tillstånd, regler, tillsyn, 
tradingportfölj 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att granska hur 
Finansinspektionen agerar då finansiella företag i 
Sverige inte uppfyller de krav vilka följer med 
innehavet av tillstånd för bankrörelse, 
värdepappersrörelse och fondverksamhet. För att 
exemplifiera detta använder vi oss av fallet med HQ 
Bank och redogör för vad som gjorde att banken fick 
sina tillstånd återkallade. 

Metod:  Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning vilken 
har genomförts bland annat genom en 
semistrukturerad intervju med en respondent från 
Finansinspektionen samt genom att samla in 
sekretessprövat material från myndigheten. I studien 
har vi haft ett hermeneutiskt synsätt. 

Teoretiska perspektiv:  Det teoretiska perspektiv som vi använder oss av för 
att kunna analysera de empiriska resultaten är teorier 
om Mean-reversion, Value at Risk och volatilitet. 

Empiri:  Empirin består av en presentation av fallföretaget HQ 
Bank samt av en sammanfattning av den 
semistrukturerade intervjun vilken gjordes med en 
respondent från Finansinspektionen. 

Resultat:  I studien redogörs det för de krav som ställs för att få 
driva bank- och värdepappersrörelse samt 
fondverksamhet. Vidare har vi identifierat de faktorer 
som bidrog till att HQ:s tillstånd återkallades. Dessa 
var: en oriktigt värderad tradingportfölj, dolda 
kapitalbrister samt undervärderade marknadsrisker. 
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Abstract 
 

 

Title:  The Swedish Financial Authority – a study of the 
authority’s role as a supervisor of companies 
operating in the financial markets. 

Seminar date:   2011-01-14 

Course:    FEKK01, Degree Project Undergraduate level, 
   Business Administration, Undergraduate level, 15   
   ECTS-credits 

Authors:    Ewa Belovai and Louise Nilsson  

Advisor:    Mats Persson 

Key words:  Financial markets, license, rules, regulators, trading 
portfolio 

Purpose:  The purpose of this paper is to examine how the 
Swedish Financial Authority acts when Swedish 
financial companies do not meet the requirements of 
having a license for banking, securities trading and 
fund management operations. To exemplify this we 
describe the circumstances in the case of HQ Bank 
and explain why the bank got their licenses revoked. 

Methodology:  We have chosen to do a qualitative study by using 
semi-structured interviews with a respondent from 
the Swedish Financial Authority and by requesting 
materials that has been tested for secrecy. In the 
study we have used a hermeneutic approach.  

Theoretical perspectives:  In order to analyze our empirical foundation we use 
the following theoretical perspectives: Mean-
reversion, Value at risk and volatility. 

Empirical foundation:  The empirical foundation consists of a presentation 
of the company HQ Bank and a summary of the 
semi-structured interview which was made by a 
respondent from the Swedish Financial Authority. 

Results: The study gives an overview of the requirements to 
operate banking and securities activities and fund 
operations. Furthermore, we have identified the 
factors that contributed HQ:s license was revoked. 
These were: the trading portfolio, the hidden capital 
deficiencies and undervalued market risks.
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Förkortningar 
 

 

DAX Deutscher Aktien IndeX 

Dnr Diarienummer 

EG Europeiska gemenskapen 

EU Europeiska unionen 

FFFS Finansinspektionens författningssamling 

FI Finansinspektionen 

IKU Intern kapitalutvärdering 

KTL Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar 

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

LIF Lag (2004:46) om investeringsfonder 

MiFID Europaparlamentets och rådets direktiv  2004/39/EG av den 21 april 2004 om 
marknader för finansiella instrument och om ändring  av rådets direktiv 
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG. 

OMX Stockholmsbörsen  

Prop. Proposition 

SKB Samlad kapitalbedömning 

SOU Statens offentliga utredning 

UCITS Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and 
 administrative provisions relating to Undertakings for Collective Investments in 
 Transferable Securities. 

VaR Value at Risk modellen 

VpmL Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
När finanskrisen drog in över Sverige under hösten år 2008 uppdagades det allteftersom att 

banker och investmentbolag hade drivit sina verksamheter på ett i längden ohållbart sätt. 

Bland annat hade pengar lånats ut utan att vidare krav på säkerhet ställts samt att riskerna för 

finansiella investeringsmöjligheter undervärderats. Det uppdagades även i flera fall att 

bankers och andra investmentbolags ekonomiska situationer inte helt överensstämde med vad 

som visades utåt. Resultatet blev att flera företag på finansmarknaden hamnade i blåsväder 

och även i klorna på Finansinspektionen (härefter benämnd FI). Carnegie och HQ Bank 

(härefter benämnd HQ) är två välbekanta företag som det skrivits mycket om i media av den 

anledningen att de förlorat sina tillstånd att bedriva bankrörelse. Eftersom fallet med HQ är 

det mest aktuella i tiden och exemplifierar FI:s arbete med svenska finansiella företag som 

brutit mot reglerna inom området bank och finans har vi valt att granska HQ närmre. Turerna 

kring HQ har under året, främst under sommaren och hösten, varit många med återkallade 

tillstånd som resultat av FI:s granskningar.  

 

HQ hade sedan 1990-talet bedrivit viss finansiell verksamhet men det var inte förrän år 2006 

som företaget fick tillstånd av FI att bedriva bank- och värdepappersrörelse fullt ut och 

registrerades som förvaltare av fondandelar. Allt i enlighet med lagen (2004:297) om bank- 

och finansieringsrörelse (LBF), lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) och 

lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF) samt tillhörande förordningar och föreskrifter. 

Till följd av detta ökade HQ sin handel med komplexa och strukturerade produkter. FI 

beslutade därför så småningom att genomföra en platsundersökning av bankens styrning, 

kontroll, uppföljning och en värdering av bankens komplexa finansiella produkter. Vid 

platsbesöket uppmärksammade FI att HQ:s värdering samt riskkontrollshantering av 
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tradingportföljen1 var otillräcklig. FI uppmärksammade även att det fanns brister i den 

oberoende värderingen av tradingportföljen, att bankens riskmått kunde ifrågasättas och att 

banken saknade ett fristående risksystem. Under år 2009 och i början på år 2010 följde tät 

korrespondens mellan FI och HQ om hur riskkontrollen av tradingportföljen borde ha skett 

och HQ uppmanades vid ett flertal tillfällen att stresstesta sina marknadsrisker. Efter ett flertal 

turer dem emellan inledde FI den 21 maj 2010 till slut en egen utredning om HQ. I denna 

visade det sig att banken hade större marknadsrisker än vad FI tidigare fått uppfattningen om 

och under hösten 2010 kom FI med besked om återkallande av tillstånd.2  

 

1.2 Tidigare forskning 
I syfte att få tankar och idéer kring vårt ämnesområde har vi tittat på tidigare studier och 

forskning inom området för FI:s verksamhet. Genom att studera dessa fann vi att tidigare 

författare inte uteslutande skrivit om FI och granskat dess verksamhet. Studierna förhåller sig 

oftast till ett specifikt ämne inom vilket FI spelar en betydande roll men där fokus inte ligger 

på myndigheten i sig. De tidigare studiernas syfte har således inte varit att granska 

myndigheten utan att granska det specifika ämnet. Eftersom att vi har haft för avsikt att 

undersöka något nytt har vi valt att angripa vårt uppsatsämne på ett sätt som enbart inriktar sig 

på FI:s verksamhet.   

 

1.3 Problemdiskussion 
Med utgångspunkt i ovanstående redogörelse är vi intresserade att få veta vilka tillstånd som 

finns för att driva bankrörelse, värdepappersrörelse samt att kunna registreras som 

fondförvaltare enligt gällande rätt. Vidare undrar vi hur FI sköter sitt arbete som en tillstånds- 

och tillsynsmyndighet för de finansiella företag vars verksamhet regleras av de tillämpliga 

lagarna. Dessa frågor ställs för att vidare kunna utröna varför HQ under hösten år 2010 fick 

sina tillstånd indragna utan att ha fått en första varning med en kompletterande straffavgift – 

vilket till exempel skedde i fallet med Carnegie. Önskan är att dessa frågor ska ge oss 

möjligheten att analysera hur väl FI har hanterat just fallet med HQ och om huruvida HQ:s 

likvidation hade kunnat förhindras genom att FI agerat annorlunda. I anslutning till detta 

uppkommer således fyra frågeställningar, nämligen: 
                                                 
1 Portfölj av värdepapper som handlas för egen räkning, se även FI Dnr 10-7854 s 5. 
2 FI Dnr 10-7854, s 6f. 
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• Vad har FI för roll beträffande kontrollen och tillsynen av finansiella företag på 

finansmarknaden i Sverige? 

• Vilka grundläggande krav måste finansiella företag uppfylla för att få driva 

bankrörelse, värdepappersrörelse samt fondverksamhet? 

• Vilka faktorer bidrog till att FI återkallade HQ:s tillstånd direkt? 

• Hade en annan påföljd, än återkallandet av tillstånden, kunnat bli aktuell i fallet med 

HQ? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska hur FI agerar då finansiella företag i Sverige inte 

uppfyller de krav som de olika tillstånden ställer på företagen. Fokus kommer att ligga på de 

finansiella företag som bedriver bankrörelse, värdepappersrörelse och är registrerade som 

fondförmedlare. För uppsatsen är även lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora 

exponeringar (KTL) av intresse eftersom detta är en kompletterande lagstiftning vilken 

reglerar beräkningen av de olika verksamhetsslagens kapitalbas. För att exemplifiera detta 

använder vi oss av fallet med HQ och redogör för vad som gjorde att HQ fick sina tillstånd 

återkallade. För bättre förståelse av HQ:s brister i tradingverksamheten redogörs det även för 

de områden inom optionsteori som är av vikt för förståelsen av FI:s beslut om återkallelse av 

HQ:s olika tillstånd.  
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1.5 Disposition 
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1.6 Avgränsningar och förtydliganden 
Eftersom vårt ämne är väldigt omfattande har vi valt att exkludera ett par områden inom 

ämnet. 

• Eftersom vi har valt att enbart beskriva FI som en tillstånds- och tillsynsmyndighet har 

vi därför valt att inte beskriva deras övriga uppgifter i Sverige lika ingående. 

• Vi har även valt att inte beskriva alla områden där HQ har brustit i sina förpliktelser 

gentemot FI. De områden som vi exkluderar är: tillstånd att bedriva pensionsrörelse 

enligt lag (1993:931) om individuellt pensionssparande och tillstånd att utöva 

försäkringsförmedling enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling. 

• Vi har valt att till stor del inte beskriva de redovisningsprinciper som HQ brutit mot av 

den anledningen att uppsatsen är skriven ur ett finansieringsperspektiv. Vi redogör 

därför vi inte för de delar av optionsteorin som hör samman med dessa delar i FI:s 

beslut om att återkalla HQ:s olika tillstånd.  

• Eftersom uppsatsen fokuserar på fallstudien med HQ kommer optionsteorin att 

begränsas till de områden som anses nödvändiga för uppsatsens förståelse. Således 

presenteras inte grundläggande optionsteori i form av formler och modeller för att till 

exempel räkna ut volatilitet och risk. 

• Avslutningsvis har vi valt att fokusera på reglerna för svenska banker i Sverige och 

utesluter därför andra bestämmelser så som tillstånd för svenska banker utomlands och 

för utländska banker i Sverige.  
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2 Metod 
 

 

2.1 Inledning 
I detta avsnitt redogörs för de metoder vi har använt oss av för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Vi inleder kapitlet med att redovisa våra metodologiska utgångspunkter där 

vi presenterar vårt vetenskapliga förhållningssätt till arbetet. Vidare presenteras vårt urval av 

källor samt orsaken till att vi har använt oss av just dessa. Avslutningsvis presenteras 

källkritik i form av källornas styrkor och svagheter.  

 

2.2 Metodologiska utgångspunkter 

2.2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

De två utgångspunkterna inom samhällsvetenskapen som anger grunden för vetenskapligt 

arbete är positivism och hermeneutik. Enligt positivismen ska man motsätta sig allt det som 

inte är iakttagbart vilket innebär att man studerar verkligheten utifrån ett objektivt synsätt. Det 

är även viktigt att man inom samhällsvetenskapen hittar kausalitetssamband som utmynnar i 

vetenskapliga utsagor som kan verifieras av empirisk data.3 Med positivismen som avsats 

utförs kvantitativa undersökningar för att mäta och beskriva en viss företeelse i syfte att testa 

hypoteser och att hitta kausalitetssamband. En kvantitativ undersökning brukar delas in i tre 

faser som består av planeringsfasen (hypotesformulering och undersökningsplanering), 

datainsamlingsfasen samt analysfasen (bearbetning och analys av data). 4  

 

Enligt hermeneutiken är huvudsyftet emellertid att kunna tolka och förstå 

samhällsvetenskapliga utsagor. Målet är att kunna förstå hur andra människor uppfattar olika 

                                                 
3 Lundahl, U., Skärvad, P-H., Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 39f.  
4 ibid s 92ff. 
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situationer och att tolka dessa handlingar.5 Hermeneutik ligger till grund för kvalitativ 

metodteori som innebär att kvalitativa undersökningar utförs för att dra slutsatser av en 

kvalitativ analys och för att tolka beteendet hos enskilda individer. En kvalitativ undersökning 

utmynnar oftast i verbala uttryck och inte i tal och siffror.6  

 

2.2.2 Kvantitativ eller kvalitativ metod  

Eftersom syftet med uppsatsen är att med hjälp av en fallstudie (fallet om HQ) granska FI:s 

roll beträffande kontrollen och tillsynen av finansiella företag på finansmarknaden i Sverige 

använder vi oss därför av en kvalitativ metod som grundar sig inom hermeneutiken. Med 

hermeneutiken som ansats är vårt intresse därför att tolka oss fram till en teori för att få 

förståelse och insikt inom vårt undersökningsområde. Våra frågeställningar har således vuxit 

fram och utvecklats under skrivandets gång. Detta har vi gjort genom att studera 

händelseförloppet från det att FI planerade en första platsundersökning år 2007 till det att HQ 

fick sina tillstånd återkallade under hösten år 2010.7 

 

En kvalitativ undersökning kan dock delas upp i mindre grenar nämligen analytisk induktion 

och grundad teori. Genom analytisk induktion samlar man initialt in data som är relevant för 

frågeställningen och när datainsamlingen är avslutad analyserar man det man samlat in. Detta 

innebär att man under datainsamlingen förhåller sig objektiv till materialet. Grundad teori är 

en form av empirisk forskning där teorin utvecklas med utgångspunkt från empiriska 

observationer. Vi har valt att använda oss av analytisk induktion och har därför i mångt och 

mycket följt de steg som omfattas av metoden.8  

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 

Vid insamlingen av data har vi använt oss både av primärdata och av sekundärdata. 

Primärdata är insamlad information av den som utför utredningen från primära 

informationskällor. Sekundärdata är sådan information som redan finns tillgänglig och som 
                                                 
5 ibid s 42ff. 
6 Lundahl, U., Skärvad, P-H., s 101ff. 
7 ibid s 102f. 
8 ibid s 104f.  
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har samlats in i syfte att undersöka andra frågeställningar. I vår studie har vi använt oss av 

primärdata i form av en intervju med en respondent på FI specifikt utarbetad för vårt syfte. 

Vidare har vi använt oss av sekundärdata främst i form av beslut, rapporter och 

sekretessprövade handlingar från FI men även av tryckta källor såsom lagtext samt litteratur i 

form av monografier och artiklar.9 

 

2.3.2 Källor 

För att få en översikt av våra källor kan vår uppsats delas in i fyra huvudsakliga delar. I den 

första delen beskriver vi FI:s verksamhet och tillsyn av företag som har tillstånd att driva 

bankrörelse, värdepappersrörelse och fondverksamhet. Informationen vi använt oss av i detta 

avsnitt är i huvudsak hämtad från Internet eftersom myndigheten tillhandahåller omfattande 

och uppdaterad information om verksamheten på sin hemsida. Vi har dock även använt oss av 

lagar och förordningar för att få en inblick i vilka uppgifter och ansvarsområden som FI har i 

Sverige.  

 

I den andra delen av uppsatsen beskriver vi de krav som finns i LBF, VpmL och LIF för att ett 

företag ska få tillstånd att bedriva bankrörelse, värdepappersrörelse och fondverksamhet samt 

vilka kompletterande kapitaltäckningskrav som finns till dessa lagar (KTL). Lagar, förarbeten 

samt lagtextkommentarer har vi hämtat från två juridiska databaser: Karnov och Zeteo.  

 

Den tredje delen av uppsatsen beskriver den ekonomiska teorin som krävs för att förklara det 

efterföljande empiriavsnittet. I teoridelen redogörs det för vissa grundläggande teorier inom 

optionsteori. Vi har här använt oss av tryckta källor i form av monografier skrivna av bland 

annat Jonas Bernhardsson, John Hull och Stephen Figlewski samt artiklar skrivna av bland 

annat George J. Jiang och Robert R. Davis.  

 

I den fjärde och sista delen, det vill säga empiridelen, presenteras vår fallstudie om HQ och vi 

ger en beskrivning av varför FI beslutade att återkalla HQ:s olika tillstånd. I denna del har vi 

främst använt oss av sekundärdata i form av beslut och rapporter från FI. Vi har dock även 
                                                 
9 Lundahl, U., Skärvad, P-H., s 52. 
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använt oss av primärdata i form av en intervju med vår respondent på FI som har skett via 

mailkorrespondens. Vi har av FI även erhållit en CD-skiva med sekretessprövade rapporter, 

beslut och handlingar inom ärendet för HQ. Dessa handlingar är daterade från år 2007 till år 

2010 och består bland annat av mailkorrespondenser, planerings- och uppföljningsunderlag 

för platsbesöken på HQ, resultaten av undersökningarna och utredningarna under åren samt 

responsen från HQ. 

 

2.3.3 Intervju 

Det som skiljer olika typer av intervjustudier åt är graden av standardisering. En intervju som 

till stor grad är standardiserad innebär att frågeställningarna samt ordningsföljderna av dessa 

redan i förväg är bestämda. En ostandardiserad intervju är å andra sidan mer flexibel eftersom 

man kan bestämma både frågeställningarna samt ordningsföljderna allt eftersom. 

Mellanversionen av dessa två ytterligheter är semistandardiserade intervjuer som innebär att 

man på förhand bestämt frågeställningar och ordningsföljd men att man under intervjun även 

försöker följa upp svaren med följdfrågor. Enligt kvantitativ metodteori är ostandardiserade 

intervjuer att föredra när undersökningen är teoriutvecklande medan standardiserade 

intervjuer är att föredra vid hypotesprövningar. Vi har valt att använda oss av en 

semistandardiserad intervjuform eftersom syftet med vår intervju huvudsakligen har varit att 

samla in mjuka data, det vill säga information om kvalitativa förhållanden. Eftersom intervjun 

har utförts via mailkorrespondens har intervjun därför gått till på så sätt att förutbestämda 

frågor skickats iväg till vår respondent. Därefter har det funnits möjlighet till följdfrågor 

vilket är en av fördelarna med en semistandardiserad intervjuform.10  

 

2.3.4 Val av respondent 

För att möjliggöra en ifrågasättande förhållning till FI och deras agerande vid hanteringen av 

brister och risker i finansiella företag valde vi att kontakta FI personligen. Med en intervju 

ville vi försöka ta reda på hur FI:s agerande i fallet med HQ stämmer överens med deras egna 

mål och visioner. Vi fick kontakt med en jurist på FI som, till vår fördel, varit delaktig i 

utredningen om HQ. 

 

                                                 
10 Lundahl, U., Skärvad, P-H., s 115f.  
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Vi hade även en önskan om att etablera en kontakt med HQ för att få deras perspektiv på vad 

som egentligen hände. Tyvärr var HQ inte lika positiva till att medverka som FI var. HQ 

grundade sitt negativa svar på att de dels ansåg sig sakna egenintresse i vår studie och dels på 

att de inte riktigt visste vem som skulle vara lämplig som kontaktperson.  

 

2.4 Val av teori 
I vår studie har vi valt att använda oss av olika finansiella teorier inom huvudsakligen 

optionsteori. En introduktion i grundläggande optionsteori anses vara på sin plats för att 

förenkla förståelsen inom området hos läsaren. Den teori som, med uppsatsen i åtanke, anses 

vara grundläggande är teori i form av olika volatiliteter, mean-reversion, basis risk samt 

tidsvärde. Det här är begrepp och modeller som sedan kommer att belysas i samband med 

diskussionen kring HQ:s värdering av den egna tradingportföljen. Detta ger oss vidare 

möjligheten att analysera HQ:s agerande utifrån de krav som FI ställer på finansiella företag.   

 

2.5 Fallföretag 
För att tydligt exemplifiera vår granskning av FI:s verksamhet har vi valt att använda oss av 

ett aktuellt fallföretag. Då uppsatsen främst syftar till att belysa problematiken och FI:s 

agerande runt återkallade tillstånd samt önskemålet om ett aktuellt företag var valet inte så 

svårt. Höstens stora ”snackis” på den svenska finansmarknaden har varit HQ, vilket även blev 

vårt praktikföretag. Att valet föll på HQ beror på att vi anser att det är det företag på 

finansmarknaden som i allra högsta grad är aktuellt med tanke på vår granskning av FI. HQ:s 

situation med återkallade tillstånd ger oss ett ypperligt tillfälle att granska hur FI verkligen 

arbetar med tillståndsgivning och tillsynen av dessa. Situationen ger oss även tillfälle att 

granska vad som sker från deras sida när företag, så som till exempel HQ, brister i de krav 

som ställs.  

 

2.6 Studiens kvalitet 

2.6.1 Metod- och källkritik 

Det är i en utredning viktigt att författaren förhåller sig neutral och objektiv till det insamlade 

materialet och granskar sina källor kritiskt. Det har därför varit viktigt för oss att i första hand 
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försöka använda oss primärkällor och i andra hand tillförlitliga sekundärkällor. Eftersom vi i 

källavsnittet ovan har valt att dela uppsatsen i fyra delar för att tydliggöra källornas ursprung 

har vi även valt att belysa våra källors svagheter på ett liknande sätt. Vi presenterar vår 

metod- och källkritik därför utifrån den uppdelning som vi har gjort ovan. 

 

I den första delen där vi presenterar FI:s verksamhet har vi främst använt oss av 

Internetkällor. Vi har dock enbart använt oss av information från FI:s egen hemsida vilken 

uppdateras regelbundet och kontinuerligt. Syftet med detta är att myndigheten ska kunna 

tillhandahålla aktuell information till företag, media och konsumenter av finansiella tjänster. 

Informationen som vi har använt oss av borde därför anses som en tillförlitlig sekundärkälla.  

 

I den andra delen där vi beskriver lagarna: LBF, VpmL, LIF samt KTL har vi uteslutande 

använt oss av två juridiska databaser nämligen: Karnov och Zeteo som uppdateras dagligen. 

Genom dessa juridiska databaser har vi fått tillgång till lagtext, offentliga utredningar, 

propositioner samt lagkommentarer. Vi har dock främst använt oss av lagtext samt 

kommentarer för de fyra lagarna vilket borde anses som oproblematiskt ur en källkritisk 

synpunkt.  

 

I den tredje delen beskriver vi den ekonomiska teorin som är av intresse för uppsatsen. I 

denna del använder vi oss av sekundärdata i form av doktrin. Vi har därför använt oss av 

dessa källor med en viss försiktighet. De teorier och modeller som vi beskriver i teorikapitlet 

är dock allmänt vedertagna och grundläggande vilket har varit till vår fördel. Detta har således 

inneburit att de definitioner vi har utläst från doktrinen har varit lätta att kontrollera. Vi har 

dock till stor del försökt använda oss av erkända författare inom området för optionsteori och 

eftersom vårt syfte har varit att ge en översiktlig beskrivning av modellerna anser vi därför att 

dessa källor är tillräckliga. 

 

I den fjärde delen där vi presenterar vår fallstudie om HQ har vi uteslutande använt oss av 

dokument som vi erhållit och begärt ut från FI samt information från vår respondent på FI. 

Beträffande användningen av denna information bör även dessa vara oproblematiska från en 
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källkritisk synpunkt eftersom syftet med uppsatsen har varit att utröna varför FI återkallade 

HQ:s olika tillstånd. Svagheten ligger enligt vår åsikt istället i det faktum att en del av det 

material som vi begärde ut från FI är sekretessbelagt.   

 

Eftersom vi har velat ge en nyanserad bild av vad som hände i fallet med HQ inledde vi vår 

undersökning med att kontakta både FI och HQ. Vi har dock enbart lyckats med att få kontakt 

med FI vilket ur vår synpunkt kan anses vara en svaghet med uppsatsen.  
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3 Finansinspektionen 
 

 

3.1 Inledning  
Enligt regeringens regleringsbrev återfinns två huvudmotiv till varför finansiell verksamhet är 

underkastad statlig tillsyn nämligen: systemstabilitet och konsumentskydd. Eftersom 

finansiell verksamhet vanligtvis inte uppfyller dessa mål av sig själv utan föranleder 

marknadsmisslyckanden som påverkar både företag och konsumenter motiverar detta därför 

särskilda statliga åtgärder. Genom statliga åtgärder kan omfattningen av 

marknadsmisslyckanden begränsas vilket i slutändan kan öka den samhällsekonomiska 

effektiviteten.11 En av dessa statliga åtgärder har varit att till FI delegera ansvaret om att bidra 

till ett finansiellt system som fungerar effektivt och skyddar konsumenterna.  

 

För att få en klar och övergripande bild av hur FI:s verksamhet fungerar redogör detta kapitlet 

för myndighetens ansvarsområden samt uppgifter och befogenheter över den svenska 

finansmarknaden. Vidare redogörs för hur myndigheten ansvarar för tillstånd, tillsyn och 

tillhandahållandet av regler för de svenska finansiella företagen. Vi har även sammanställt ett 

diagram över detta för att få en naturlig övergång till följande kapitel som presenterar de lagar 

och regler som FI verkar inom (se Diagram 1 nedan). 

 

                                                 
11 SOU 2003:22, s 24.  
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Diagram 1: Visar en sammanfattning av FI:s verksamhet. 

 

3.2 Introduktion till Finansinspektionen 
FI bildades år 1991 genom att bankinspektionen och försäkringsinspektionen slogs samman 

till en central förvaltningsmyndighet. Myndighetens ledning ansvarar för verksamheten inför 

regeringen och ska därmed se till att den bedrivs effektivt, enligt gällande rätt och enligt de 

förpliktelser som följer av medlemskap i EU. Myndighetens övergipande mål är att medverka 

till att det svenska finansiella systemet fungerar effektiv, är stabilt och skyddar 

konsumenterna.12  

 

FI har som uppgift att granska de företag som finns på finansmarknaden för att säkerställa att 

marknaden består av väl fungerande företag. Idag granskar myndigheten cirka 3 900 

finansiella företag, 600 utländska finansiella företag med verksamhet i Sverige och 300 

börsnoterade företag.13 Myndigheten lyder under regeringens regleringsbrev, vilket innebär att 

det är regeringen som utfärdar verksamhetens mål och uppdrag. Då FI är en myndighet 

regleras verksamheten även av myndighetsförordningen14 vilken anger uppgifter och ansvar 

                                                 
12 Se prop. 1990/91:177, s.6 och 3 § myndighetsförordning (2007:515).   
13 http://www.fi.se/Om-FI/ (2010-11-11). 
14 Myndighetsförordning (2007:515). 
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för alla myndigeter.15 Finansieringen av verksamheten sker genom två olika former av 

avgifter nämligen: tillståndsavgifter som ska täcka anmälningar och prövningar av tillstånd 

samt årliga tillsynsavgifter som har till uppgift att täcka regelgivning och tillsyn.16 

 

3.3 Tillstånd, regler och tillsyn 
FI arbetar huvudsakligen inom tre områden: utfärda tillstånd, tillhandahålla regler och utöva 

tillsyn. Tillstånd från FI är ett krav för de företag som vill erbjuda finansiella tjänster till 

allmänheten.17 Vid en ansökan om tillstånd går FI igenom de centrala punkterna inom ett 

företag, det vill säga: kapitalstrukturen, företagets verksamhetsplan samt ledningen och dess 

ägare. För att ett företag ska få tillstånd är det av vikt att företaget följer den lagstiftning som 

finns kring den aktuella verksamheten.18 Tillstånden är däremot inte permanenta och kan 

återkallas om företagen inte efterföljer de krav som ställs. Denna reprimand ges dock i sista 

hand om företaget inte följer de lagar som reglerar just det företagets verksamhetsslag. 

Dessförinnan kan FI dela ut anmärkningar och varningar i syfte att uppmärksamma företagen 

om att de är på väg att få sitt tillstånd återkallat. Utöver detta kan FI även besluta om 

straffavgifter eller förelägganden. Under år 2009 beslutade FI om 239 sanktioner varav endast 

en av dem var ett återkallande av tillstånd. Den vanligaste förekommande sanktionen under 

året var straffavgift för försenad eller ofullständig anmälan.19 

 

Den reglering som FI framför allt arbetar med anger olika förutsättningar för de finansiella 

företagen i form av allmänna råd vilka är frivilliga att följa – FI kan dock även utge bindande 

föreskrifter. För att FI ska få författa bindande föreskrifter krävs det dock att de har blivit 

bemyndigade från regeringen. De allmänna råd och föreskrifter som FI författat återfinns i 

FI:s författningssamling (FFFS).20  

 

Varje år utövar FI tillsyn över ett stort antal finansiella företag men eftersom myndigheten 

inte har någon möjlighet att granska alla företag varje år krävs det dels att företagens styrelser 
                                                 
15 http://www.fi.se/Om-FI/Verksamhet/Sa-styrs-FI/ (2010-11-11). 
16 http://www.fi.se/Om-FI/Verksamhet/Sa-finansieras-FI/ (2010-11-11). 
17 http://www.fi.se/Om-FI/Verksamhet/Det-gor-FI/ (2010-11-11). 
18 http://www.fi.se/Tillstand/Soka-tillstand/ (2010-11-11). 
19 http://www.fi.se/Sanktioner/ (2010-11-1 4). 
20 http://www.fi.se/Om-FI/Verksamhet/Det-gor-FI/Regler/ (2010-11-11). 
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själva ansvarar för den verksamhet som bedrivs och dels att företagens revisorer påtalar 

eventuella brister. Detta ansvar för egenkontroll medför att FI:s arbete kan utgå från en så 

kallad riskbedömning anpassad till olika former av finansiell verksamhet. Riskbedömningen 

grundar sig på hur stor skada andra företag och konsumenter tar om risken inträffar. Till 

grund för riskbedömningarna ligger dels löpande rapportering från företagen dels 

undersökningar som FI själva gör. Dessa undersökningar kan vara ett stickprov eller så utförs 

dessa till följd av att problem uppstått eller anses vara i antågande.21 Beträffande den löpande 

rapporteringen är företagen skyldiga att lämna viss specifik finansiell information till FI. 

Vilken information det handlar om beskrivs i föreskrifterna för respektive verksamhet som 

även uppger när den specifika informationen ska lämnas till FI.22  

 

 FI ger ut en tillsynsrapport varje vår vilken ska sammanfatta det tillsynsarbete myndigheten 

bedrivit under året och vilka erfarenheter det givit.23 2009 års tillsynsrapport tillhandahöll 

många lärdomar om till exempel gränsöverskridande företag samt krav på likviditet, kapital 

och ersättningssystem från den finansiella krisen. Dessutom gav tillsynsverksamheten under 

år 2009 ny erfarenhet vad gäller konsumentskydd vid bolån, försäkringsförmedlares 

rådgivning samt hur konsumentens intresse bevaras vid innehav i fonder och försäkringar.24 

 

3.4 Företagens rapportering till Finansinspektionen 
Behovet av kapitaltäckning ska även periodiskt rapporteras in till FI.25 För att företagen 

löpande skall kunna värdera och upprätthålla rätt kapitaltäckning ska de genomföra en intern 

kapitalutvärdering (IKU) vilken FI sedan ska granska och utvärdera. Detta för att kontrollera 

att kapitaltäckningsbeloppet motsvarar den nivå och den typ av risk som företaget kan komma 

att utsättas för. Den tillsyn som FI utövar när de granskar företagens IKU benämns som 

samlad kapitalbedömning (SKB). Hur ofta denna SKB utförs beror på komplexiteten i 

företagets verksamhet samt verksamhetens storlek och systemviktighet. Denna ska dock göras 

minst en gång om året.26 

                                                 
21 http://www.fi.se/Om-FI/Verksamhet/Det-gor-FI/Tillsyn/ (2010-11-11). 
22 http://www.fi.se/Rapportera/Periodiskt/ (2010-11-14). 
23 http://www.fi.se/Om-FI/Verksamhet/Det-gor-FI/Tillsyn/ (2010-11-11). 
24 http://www.fi.se/Utredningar/Rapporter/Listan/Tillsynsrapport-Erfarenheter-av-tillsyn-och-regelutveckling/ 
(2010-11-15). 
25 http://www.fi.se/Regler/Kapitaltackning/Grundlaggande-kapitalkrav-pelare-1/Rapportering/ (2010-11-17). 
26 http://www.fi.se/Regler/Kapitaltackning/Riskbedomning-och-tillsyn-pelare-2/ (2010-11-17). 
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Vad gäller IKU:n finns det en dokumentmall utgiven av FI beträffande utformningen av 

denna – men på grund av att företagens verksamheter skiljer sig åt förväntar sig FI ett 

verksamhetsanpassat innehåll. Det är alltså företagen själva som ansvarar för att anpassa 

IKU:n efter företagets verksamhet och riskprofil.27 De viktigaste beståndsdelarna i IKU-

rapporten är: beskrivning av företagets verksamhet och organisation, finansiell ställning och 

kapitalsituation nu samt i framtiden, bedömning av kapitalbehov, kvalitetskontroll och 

styrelsens godkännande av IKU:n.28 

 

                                                 
27 http://www.fi.se/Regler/Kapitaltackning/Riskbedomning-och-tillsyn-pelare-2/Listan/IKU-dokumentation---
vagledning-2009/ (2010-11-17). 
28 FI;s promemoria 2009-06-24: Intern kapitalutvärdering (IKU) – en vägledning för utformning av information 
till FI, s 2.  
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4 Lagrum 
 

 

4.1 Inledning 
Ett av FI:s styrmedel för att kunna kontrollera de finansiella företagen på den svenska 

finansmarknaden är att utfärda tillstånd att bedriva bankrörelse, värdepappersrörelse och 

fondverksamhet. Om ett finansiellt företag inte uppfyller de krav som ställs upp i de lagar som 

reglerar de olika tillstånden kan FI besluta om straffavgift och föreläggande, ge företaget en 

varning och även återkalla tillstånden.  

 

Enligt FI:s beslut, FI Dnr 10-7854, återkallades HQ:s tillstånd att bedriva bankrörelse enligt 

LBF, att driva värdepappersrörelse enlig VpmL och banken fick inte längre vara registrerad 

som fondförvaltare enligt LIF. För att läsaren ska få en övergipande bild av vilka krav som 

finansiella företag måste uppfylla för att erhålla och behålla tillstånden beskrivs därför 

innehållet i dessa lagar samt vilka dessa krav i huvudsak är. Utöver dessa tre lagar beskrivs 

även innehållet i KTL översiktligt för att ge en inblick i vilken kapitalbas som en bankrörelse 

måste ha. 

 

4.2 Tillstånd att bedriva bankrörelse enligt lag (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse 

4.2.1 Bakgrund 

Lagen är indelad på så sätt att den innehåller både regler om tillstånd för bankrörelse samt för 

finansieringsrörelse. Skillnaden mellan dessa två rörelser är att det i en bankrörelses 

verksamhet ingår betalningsförmedling via generella betalningssystem och mottagande av 

medel som efter uppsägning är tillgänglig inom 30 dagar. Vad som avses med att det inom 

bankrörelsens verksamhet ingår generella betalningssystem är att företaget tillhandahåller 
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tjänster med betalningsförmedling via kontokort som är anslutet till exempelvis VISA eller 

MasterCard.29 I en finansieringsrörelses verksamhet ingår å andra sidan mottagandet av 

återbetalningspliktiga medel från allmänheten samt utlämnandet av krediter och utställandet 

av garantier för exempelvis krediter eller i finansieringssyfte.30 Eftersom det för uppsatsen 

endast är av intresse att utröna vilka kraven är för att driva bankrörelse kommer fokus att 

läggas på detta.  

 

4.2.2 Förutsättningar för tillstånd 

En bankrörelse får endast drivas efter att det har fått tillstånd av FI. Omfattningen av 

regleringen är generell och det finns endast få undantag från denna som till exempel vid 

utgivning av elektroniska pengar31. Banktillståndet får ges till svenska aktiebolag, sparbanker 

och medlemsbanker.32 FI är också ansvarig för att besluta om att det sökande företagets 

bolagsordning (bankaktiebolag), stadgarna (medlemsbank) eller reglementet (sparbank) 

godkänns vilket även det är ett krav att bedriva bankrörelse. I undantagsfall kan denna 

prövning även göras av regeringen då ärendet är av principiell betydelse.33 Det är även FI som 

efterhand godkänner ändringar i företagets bolagsordning då företaget redan erhållit tillstånd 

att bedriva bankrörelse.   

 

För att ett företag ska få tillstånd att bedriva bankrörelse krävs vidare att företaget drivs på ett 

sådant sätt att dess förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte riskeras. Företaget måste ha en 

tillfredsställande intern kontroll vilket innebär att det ska identifiera, mäta, styra, internt 

rapportera och ha kontroll över de risker som verksamheten är förknippad med. Rörelsen ska 

även ansvara för att kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker uppmärksammas samt att 

dessa inte riskerar verksamhetens existens. Företaget ska för att uppfylla detta krav ha ett väl 

utarbetat system som möjliggör tillgången till ett visst kapital som är tillräckligt för att täcka 

dessa risker som företaget är utsatt för. Vidare är det av stor vikt att rörelsen är organiserad på 

ett sätt som gör att organisationsstrukturen är överblickbar samt att rörelsen drivs på ett sätt 

                                                 
29 FI Dnr 08-7517-402 , s 2.  
30 Fi:s promemoria från 2004-06-03: Ny lag om bank- och finansieringsrörelse – hur företagen påverkas. 
31 För en definition se lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar. 
32 2 kap. LBF. För mer information om medlemsbanker hänvisas till lag (1995:1570) om medlemsbanker.  
33 3 kap. 8 § LBF. 
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som är sunt.34 Om företaget är ett bankaktiebolag måste det, när bankrörelsen påbörjas, ha ett 

startkapital som motsvarar minst fem miljoner euro. Detta gäller även medlemsbanker. Är 

företaget en sparbank måste sparkapitalet motsvara ett belopp om minst en miljon euro.35  

 

De allmänna förutsättningarna för att ett svenskt företag ska få driva bankrörelse är i 

huvudsak följande: 

• Företagets bolagsordning, stadgar eller reglementet stämmer överens med reglerna i 

LBF samt andra tillhörande författningar.36 

• Bankrörelsen kommer att drivas enligt bestämmelserna i LBF samt andra författningar 

som reglerar företagets verksamhet. 

• Potentiella ägare (de med kvalificerat ägande) av företaget kan anses vara lämpliga att 

utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut.  

• Potentiella styrelsemedlemmar och den potentielle verkställande direktören i företaget 

har tillräcklig insikt och erfarenhet av kreditinstitut samt att dessa i övrigt är lämpliga 

att ha ansvaret för dessa uppgifter.37 

 

Beträffande första punkten om företagets bolagsordning, stadgar eller reglementet är det av 

stor vikt att dessa, förutom att de stämmer överens med LBF:s övriga föreskrifter, även i 

övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och 

arten av den planerade verksamheten.38 Nästa punkt är generellt formulerad och innebär att FI 

i sin tillståndsprövning ska avgöra om banken kommer att driva sin verksamhet 

tillfredsställande med hänsyn till LBF samt övriga gällande regleringar för företaget. Då FI 

bedömer ägarens tillämplighet utifrån punkten tre ska myndigheten i denna bedömning ta 

hänsyn till ägarnas anseende och kapitalstyrka samt om dessa har anknutits till penningtvätt 

eller övrig brottslig verksamhet. Vidare ska FI inte utfärda tillståndet om det är osäkert om 

ägaren kommer att motverka en sund utveckling av bankens verksamhet. Enligt den sista 

punkten har även styrelsen en viktig roll beträffande de ovan nämnda kraven. Bland annat ska 

den se till att kraven uppfylls samt att det finns skriftliga interna riktlinjer och instruktioner i 

                                                 
34 6 kap. LBF. 
35 3 kap. LBF.  
36 Såsom till exempel FFFS 2004:9. 
37 3 kap. 2 § LBF. 
38 3:2 p.1 LBF. 
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den utsträckning som krävs för att dessa krav ska kunna uppfyllas. Dessa riktlinjer ska även 

ses över regelbundet.39  

 

I anslutning till LBF har FI gett ut allmänna råd, FFFS 2004:9, som reglerar bland annat vilka 

uppgifter som företag ska lämna in till FI i samband med ansökan om tillstånd. I råden 

framgår det bland annat att tillståndet enbart kan sökas av en behörig företrädare för företaget, 

att ansökan måste innehålla en utförlig verksamhetsplan med uppgifter om till exempel 

organisationsstrukturen, de anställda, ägarförhållanden, startkapital, soliditet och likviditet i 

form av årsredovisningar, framtida prognoser, information om företagets externa revisorer 

och kundskydd.40 När företaget ansöker om tillstånd ska en avgift om 140 000 kronor betalas 

till FI. Bankrörelsen måste även årligen rapportera uppgifter till FI efter att tillståndet 

erhållits. Varje enskild verksamhet har en egen rapporteringsplan som bestämmer vad det är 

som företaget ska rapportera, enligt vilka föreskrifter, under vilken period samt när 

rapporteringen ska lämnas in.41   

 

4.3 Tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden 

4.3.1 Bakgrund 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument 

(MiFID) antogs som ett led i den ökade harmoniseringen av finansmarknaden inom EU. 

Direktivet antogs den 21 april 2004 och reglerar numera värdepappersmarknaden. MiFID 

samt dess tillhörande direktiv införlivades i svensk rätt genom VpmL och genom en 

tillhörande förordning.  Förutsättningarna att driva värdepappersrörelse stämmer i stora delar 

överens med de krav som ställs upp i LBF. Därför kommer föreskrifterna som finns i VpmL 

presenteras översiktligt i avsnittet nedan. 

 

                                                 
39 6 kap. LBF. 
40 2 kap. FFFS 2004:9. 
41 http://www.fi.se/Rapportera/Periodiskt/ (2010-11-10). 
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4.3.2 Förutsättningar för tillstånd 

Efter MiFID:s ikraftträdande reglerar VpmL numera tillståndet för värdepappersinstitut, 

fondbolag och försäkringsförmedlare under den samlade benämningen värdepappersrörelse. 

För att driva dessa krävs, liksom för att driva bankrörelse, tillstånd av FI.42  Tillståndet från FI 

är en förutsättning för att värdepappersrörelsen bland annat ska kunna handla med finansiella 

instrument, ta emot och vidarebefordra en order av ett finansiellt instrument på kunders 

uppdrag, utföra diskretionär portföljförvaltning samt att kunna ge investeringsrådgivning till 

kunder. Det finns ett par undantag från kravet på tillstånd enligt lagen för till exempel 

Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet.43 

 

Förutsättningarna för att ett svenskt företag ska få driva värdepappersrörelse är snarlika de 

förutsättningar som krävs för att driva bankrörelse. Dessa är följande: 

• Företaget har sitt huvudkontor i Sverige. 

• Företagets bolagsordning och stadgar stämmer överens med bestämmelserna i VpmL 

samt andra tillhörande författningar.  

• Värdepappersrörelse kommer att drivas enligt bestämmelserna i VpmL samt andra 

tillhörande författningar som reglerar företagets verksamhet.  

• Potentiella ägare (de med kvalificerat ägande) av företaget kan anses vara lämpliga att 

utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en värdepappersrörelse. I denna 

bedömning ska hänsyn tas till ägarnas anseende och kapitalstyrka samt om dessa har 

anknutits till penningtvätt eller övrig brottslig verksamhet.  

• Potentiella styrelsemedlemmar och den potentielle verkställande direktören i företaget 

har tillräcklig insikt och erfarenhet av värdepappersrörelse samt att dessa i övrigt är 

lämpliga att ha ansvaret för dessa uppgifter.44 

 

Liksom för en bankrörelse krävs det även att värdepappersrörelsens bolagsordning och 

stadgar ska godkännas av FI i samband med att tillståndet söks. I VpmL finner vi även en 

bestämmelse om att en värdepappersrörelse måste ha minst tre styrelsemedlemmar och en 

verkställande direktör. Kravet på storleken för värdepappersrörelsens startkapital skiljer sig åt 
                                                 
42 Prop. 2006/07:115, s 440. 
43 2 kap. VpmL. 
44 3 kap. 1 § VpmL. 
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beroende på vilken sorts verksamhet företaget planerar att bedriva. Startkapitalet kan 

motsvara ett belopp från 50 000 euro (om företaget enbart ska ta emot och vidarebefordra 

order av finansiella instrument) till upp emot fem miljoner euro (om företagets verksamhet 

ska innefatta mottagande av medel på ett konto).45 

 

Det finns i VpmL liksom i LBF krav på kontroll av riskhantering och krav på att styrelsen tar 

ansvar för denna riskhantering. En värdepappersrörelse måste därför också ha en 

tillfredsställande intern kontroll över de risker som verksamheten är förknippad med samt 

uppmärksamma kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker inom verksamheten. 

Värdepappersrörelsen ska liksom en bankrörelse ha ett väl utarbetat system som möjliggör 

tillgången till ett visst kapital som är tillräckligt för att täcka de risker som företaget är utsatt 

för. Vidare ska rörelsens organisationsstruktur vara överblickbar samtidigt som rörelsen ska 

drivas på ett sätt som är sunt.46 Styrelsen ska även enligt VpmL se till att dessa ovan nämnda 

krav uppfylls samt att det finns skriftliga interna riktlinjer och instruktioner i den utsträckning 

som krävs för att dessa krav ska kunna uppfyllas. Dessa riktlinjer ska liksom för en 

bankrörelse ses över regelbundet.47 

 

Utöver VpmL har FI även gett ut allmänna råd, FFFS 2007:16, som innehåller mer detaljerade 

instruktioner om hur ansökan om tillstånd ska se ut och vad den ska innehålla. I ansökan ska 

information om ägarförhållanden, ledningsförteckning och ekonomiska förhållanden 

presenteras. Företaget ska även bland annat redovisa en verksamhetsplan som ger en översikt 

av verksamhetens organisation och hur faktorer så som riskhantering, hantering av kundernas 

tillgångar och orderutförande kommer att skötas.48 

 

I FFFS 2007:16 anges även ett antal organisatoriska krav som är av vikt för att 

värdepappersrörelsen ska kunna drivas på ett sunt sätt. Bland annat anges att 

värdepappersrörelsen ska ha interna kontrollmekanismer för att säkerställa att beslut och 

rutiner efterföljs inom verksamheten. Värdepappersrörelsen ska även anställa kompetent 

                                                 
45 3 kap. 6 § VpmL. 
46 8 kap. VpmL. 
47 6 kap. LBF. 
48 3 kap. FFFS 2007:16.  
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personal som har tillräckliga kunskaper inom området för verksamheten. Vidare ska rörelsen 

ha effektiva och lämpliga riktlinjer för att hantera de risker som finns i verksamheten. 

 

4.4 Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lag (2004:46) om 

investeringsfonder 

4.4.1 Bakgrund 

Liksom VpmL ingick LIF som ett led i den ökade harmoniseringen av finansmarknaden inom 

EU. LIF bygger på EG direktivet UCITS (Undertakings for Collective Investments in 

Transferable Securities) samt tillägg till denna.49  Syftet med lagstiftningen är att säkerställa 

ett gott konsumentskydd vid fondsparande.50 Förutsättningarna att bedriva fondverksamhet 

stämmer i stora delar överens med de krav som finns både i LBF och i VpmL. För att undvika 

upprepningar presenteras dessa förutsättningar därför översiktligt. 

 

4.4.2 Förutsättningar för tillstånd 

Fondverksamhet får endast drivas med stöd ur LIF och med tillstånd av FI. Liksom för LBF 

och VpmL är förutsättningarna bland annat att fondverksamheten måste drivas i enlighet med 

bestämmelserna i lagen, att potentiella ägare av företaget måste av FI anses lämpliga och att 

styrelsemedlemmar och den verkställande direktören i företaget har tillräcklig insikt och 

erfarenhet av fondbolag.51 Vid ansökan om tillstånd för att bedriva fondverksamhet ska 

bolaget bifoga en verksamhetsplan som ska innehålla en beskrivning av fondbolagets 

organisationsstruktur. Bolaget ska även ha ett startkapital som motsvarar 125 000 euro vid 

beslutstidpunkt.52 

 

FI har även för LIF gett ut allmänna råd, FFFS 2008:11, som anger detaljerade uppgifter om 

bland annat hur ansökan om tillståndet ska se ut, kapitalkravet för verksamheten, ägar- och 

ledningsfrågor, organisatoriska krav och rapportering av händelser som är av väsentlig 

betydelse. 

                                                 
49 Direktiv 2001/107/EG och direktiv 2001/108/EG. 
50 SOU 2002:56 s 19ff. 
51 2 kap. 1 § LIF. 
52 2 kap. LIF. 
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4.5 Bestämmelser enligt lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora 

exponeringar 

4.5.1 Bakgrund 

Som en komplettering till kapitaltäckningskraven i LBF, VpmL och LIF finns även en 

reglering om kapitaltäckning för kreditinstitut, värdepappersbolag samt till viss del för 

fondbolag – nämligen lag om kapitaltäckning och stora exponeringar (KTL). Lagen grundar 

sig på Basel II och två EG-direktiv som antogs under år 2006 och innebar att företagen gavs 

möjligheten att välja mellan flera olika metoder för att beräkna kapitalbasen53. Lagen reglerar 

även storleken av de exponeringar som verksamheten får ha mot kunder.54 

 

4.5.2 Generella bestämmelser 

Storleken av kapitalbasen varierar beroende på vilka typer av tillgångar, förpliktelser och 

placeringar som verksamheten innehar. Enligt KTL måste en verksamhet som omfattas av 

lagen ha en kapitalbas som motsvarar den beräknade summan av kapitalkraven för 

kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Av denna anledning är lagen väldigt teknisk 

eftersom den i detalj beskriver hur en verksamhet får och ska värdera dessa risker. 

Beträffande kreditrisken kräver lagen att verksamheten ska ha ett kapital som motsvarar minst 

åtta procent av det enligt lagens bestämmelser uträknade exponeringsbeloppet. Vid 

beräkningen av marknadsrisken måste verksamheten även ta hänsyn till flera risker så som till 

exempel valutakursrisker, ränterisker och aktiekursrisker. Kapitalkravet för kreditrisken ska 

även motsvara minst åtta procent av det uträknade exponeringsbeloppet. För verksamhetens 

operativa risker ska dessa motsvara minst 25 procent av värdepappersrörelsens fasta 

omkostnader.55 

                                                 
53 Kapitalbasen är den storlek på det kapital som krävs för att företagen ska kunna klara av att möta de förluster 
och risker inom verksamheten som företaget är utsatt för. 
54 http://www.fi.se/Regler/Kapitaltackning/Listan/Nya-kapitaltackningsforeskrifter-fran-br1-februari-2007/ 
(2010-11-15). 
55 2 kap. KTL.  
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5 Teori 
 

 

5.1 Inledning 
I syfte att förstå vår fallstudie i följande empirikapitel presenteras och förklaras här nedan 

olika finansiella teorier inom huvudsakligen optionsteori som är aktuell för fallstudiens 

förståelse. Avsikten är att ge en översiktlig bild av vad modellerna står för och används till 

och inte att gå djupare in i hur man matematiskt använder sig av teorin.  

 

5.2 Volatilitet 
Volatilitet är ett mått på osäkerhet vad beträffar avkastning på aktier och definieras som den 

årliga standardavvikelsen på kursrörelsen för aktier. Ju större rörelse aktien har desto större är 

aktiens volatilitet. Måttet uttrycks vanligtvis i procent och per år. Det går att beräkna 

volatiliteten i form av teoretisk volatilitet (även benämnd som historisk volatilitet) men också 

i form av implicit volatilitet. Teoretisk volatilitet baseras på historisk data och omfattar data 

om aktiens tidigare kursrörelser. Beräkningen av volatiliteten blir således noggrannare ju mer 

historisk data som används.56 Man bör dock vara försiktig med att använda sig av allt för 

ålderdomlig data på grund av att de saknar relevans till den aktuella tidpunkten. Vid 

beräkning av teoretisk volatilitet är rekommendationen att använda historisk data vilka är 

maximalt 108 dagar gamla. Viktigt är också att poängtera om beräkning grundas på kalender- 

eller på handelsdagar.57 

 

Den implicita volatiliteten är den förväntade kursrörelsen hos aktien. Definitionen av implicit 

volatilitet är enligt Jiang värdet av standardavvikelsen på den underliggande tillgångens 

avkastning vid en given tidpunkt. Avkastningen vid den givna tidpunkten ska likställas med 

det kalkylerade priset på optionen vid användandet av en lämplig formel för beräkning av 
                                                 
56 Bernhardsson, J., Tradingguiden, Fischer & Co, Stockholm 1996, s 184ff.  
57 Hull, J, Introduction to futures and options markets, s. 234f. 



35 
 

optionspriser.58 Implicit volatilitet används bland annat för att läsa av marknadens åsikter om 

en specifik akties volatilitet. Ett annat användningsområde är att beräkna priset på en viss 

option med hjälp av priset på en annan option. Flera implicita volatiliteter från olika optioner 

med samma underliggande aktie kan beräknas samtidigt och för att få aktiens sammansatta 

implicita volatilitet beräknas den genom portföljviktning. Detta görs genom att varje options 

vikt multipliceras med dess implicita volatilitet vilken sedan adderas med de andra 

portföljviktade implicita volatiliteterna.59 

 

5.3 Mean-reversion (återgång till medelvärdet) 
Enligt teorin om mean-reversion återvänder aktiens pris och avkastning alltid till sitt 

genomsnittliga värde. Om en aktie är högt eller lågt värderad är detta enligt teorin ett tillfälligt 

tillstånd eftersom priset kommer att röra sig i riktning mot genomsnittsvärdet vilket förklarar 

varför aktiekurser tenderar att gå i vågor.  Genomsnittet kan estimeras genom att exempelvis 

använda sig av historisk data.  Genom att använda sig av historisk data tar man reda på vilket 

spann som aktien rör sig inom under en viss tidsperiod för att sedan kunna räkna ut aktiens 

medelvärde.60 Diagram 2 nedan visar på hur aktiepriset för Ericssons B-aktie har fluktuerat 

under 2010. I samma diagram framgår det även vad aktiens mean-reversion värde har varit 

under året. Diagrammet ger en tydlig bild av hur aktiens priskurva fluktuerar kring aktiens 

mean-reversion värde. 

 

                                                 
58 Jiang, J., G., What could potentially aggravate implicit volatility `smile’ and `asymmetry’? - a note, Applied 
Economics Letters, 2002, 9, s 75-80.  
59 Hull, J, Introduction to futures and options markets, s 243f. 
60 Balvers, B., Wu, Y., Gilliland, E., Mean reversion across National Stock Markets and Parametric 
Contrarian Investment Strategies, The Journal of Finance (2000) No. 2. 
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Diagram 2: Visar den genomsnittliga aktiekursen för respektive månad samt aktiens mean-reversion under 

2010.61  

 

5.4 Basis risk 
Optioner erbjuder en investerare möjligheten att försäkra sig mot framtida prisförändringar. 

Detta kan en investerare göra genom att köpa rättigheten att köpa eller sälja en underliggande 

tillgång vid en viss tidpunkt till ett förutbestämt pris. Trots denna teoretiska möjlighet för en 

investerare att fullt ut försäkra sig mot prisförändringar är det dock svårt at utföra detta i 

praktiken. Denna risk som investeraren tar kallas för basis risk och är således skillnaden i 

värdet av positionen som ska försäkras och försäkringsinstrumentet.62 

 

5.5 Tidsvärde 
Ett optionsvärde kan delas upp i två olika delar nämligen: realvärde och tidsvärde. Realvärdet 

är skillnaden mellan den underliggande varans kurs och lösenpriset på optionen. Tidsvärdet 

utgör således skillnaden mellan en options realvärde och optionens marknadspris och utgör 

det förväntningsvärde som optionen har på marknaden. Det finns två faktorer som påverkar en 

                                                 
61http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/historical_prices?Instrument=SSE101&fromDate=2010-01-
01&toDate=2010-12-31 (2010-12-31). 
62 Figlewski, S., Hedging for financial futures for institutional investors: from theory to practice, s 35f. 
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options tidsvärde nämligen den återstående löptiden av optionen och den underliggande 

tillgångens volatilitet.63 

 

5.6 Aktiv och inaktiv marknad 
Enligt HQ:s egna antagna riktlinjer64 ansågs en marknad vara aktiv när den position tradingen 

har på balansdagen kan eller har kunnat omsättas till minst 50 procent under minst tre gånger i 

veckan samt att minst tre sådana veckor påvisats under de senaste tre månaderna.65 

 

5.7 Value at Risk modellen (VaR) 
VaR modellen är en modell som mäter den totala risken av en portfölj bestående av finansiella 

tillgångar. Bland finansinstitutstjänstemän samt banktjänstemän generellt och hos 

finanschefer och fondförvaltare specifikt är VaR, enligt Hull, den mest populära modellen att 

använda för att beräkna en portföljs totala risk. Med hjälp av VaR fastställs det vilken mängd 

kapital de olika bankerna och instituten måste hålla för att klara de risker som investeringarna 

innebär. VaR kan beräknas med hjälp av faktiska data eller simuleras med hjälp av historiska 

data. VaR beräknat på faktiska data ger analytiker en uppgift på hur stor portföljens risk är 

under olika förutsättningar. De förutsättningar som spelar in vid beräkningen av VaR är den 

eventuella förlustens storlek över en viss tid samt den procentuella säkerheten i att förlusten 

inte inträffar.66 En historisk simulering av VaR ger analytikerna information om vilken den 

troliga framtidsrisken är baserat på hur riskerna sett ut den senaste tiden. Vid en simulering av 

VaR bör data användas som är maximalt 501 dagar gammal. Då har man enligt Hull tagit 

hänsyn till 500 olika alternativa scenarion som kan inträffa mellan idag och morgondagen. 

För varje scenario är förändringen i portföljens värde skillnaden mellan dagens värde och 

morgondagens värde. Hull menar på att eftersom simuleringen av VaR görs med så mycket 

historisk data innebär detta att träffsäkerheten med simulerad VaR är mer exakt än vid 

beräkning av VaR med faktiska data.67 

                                                 
63 Berk, J., DeMarzo, P., Corporate Finance, s 687f.  
64 Vilka godtogs av FI i FI Dnr 10-7854. 
65 FI Dnr 10-4890, s 1. 
66 Hull, J, Options, futures, and other derivatives, s 451ff. 
67 ibid s 454. 
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6 Empiri 
 

 

6.1 Inledning 
För att analysera FI:s tillstånds- och tillsynsroll kommer detta kapitel att belysa det inom 

media diskuterade ingripandet mot HQ. Kapitlet inleds med en presentation av turerna mellan 

FI och HQ under åren 2008 till 2010. Detta efter det att FI uppmärksammat brister i bankens 

riskhantering. För att få klarhet i vilka brister FI ansåg att HQ hade i sin tradingportfölj följer 

en detaljerad beskrivning av dessa. Vidare följer en beskrivning av bankens kapitaltäckning 

samt dess interna styrning och kontroll. Beskrivningen av bristerna har sin utgångspunkt i FI-

Dnr 10-7854 vilket är FI:s officiella beslut om att återkalla HQ:s tillstånd. Då inget annat 

anges utgår beskrivningen i nedanstående text från detta beslut.   

 

Enligt FI:s utredning var tradingportföljen inledningsvis bristande ur ett 

redovisningsperspektiv. På grund av avgränsningen som gjordes i inledningen kommer denna 

grund för återkallandet av HQ:s olika tillstånd därför inte att redogöras särskilt ingående i vår 

studie. Istället följer en allmän redogörelse för riskhanteringen av HQ:s tradingportfölj samt 

tillhörande principer ur ett finansieringsperspektiv. Vidare följer en redogörelse för vad 

intervjun med vår kontakt på FI, Christian Von-Ahlefeld, har gett för särskilda upplysningar i 

turerna mellan FI och HQ vad gäller FI:s kritik mot HQ:s riskhantering.  

 

6.2 Bakgrund 
HQ inledde sina första år under mitten av 1990-talet med en så kallad 

marknadsgarantverksamhet som innebar att banken köpte och sålde aktier i eget namn och för 

egen räkning – en verksamhet som innebär ett relativt lågt risktagande. Allt eftersom 

utvecklades bankens verksamhet mot riktningen att utföra egenhandel med en klar och tydlig 
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volatilitetsstrategi. Under år 2006 erhöll HQ tillstånd att bedriva bankrörelse, 

värdepappersrörelse samt fondverksamhet.68 

 

Vid den platsundersökning som genomfördes under år 2008 upptäcktes ett antal brister i 

bankens riskkontroll. Främst kritiserades HQ för att deras riskavdelning inte hade tillräckliga 

resurser för att göra en oberoende värdering av tradingportföljen och att HQ saknade ett 

risksystem för att kunna värdera storleken på bankens risk på ett lämpligt sätt. FI påpekade 

också att banken borde ha utfört stresstester av bankens marknadsrisker.69 

 

Till följd av dessa upptäckter utförde FI under år 2009 en extern granskning av bankens 

riskavdelning eftersom man ansåg att HQ drev en relativt komplex affärsverksamhet. 

Resultatet av denna granskning blev att företaget skulle se över sina resurser och sin 

kompetens beträffande riskkontrollen samt att myndigheten begärde en revidering av IKU:n 

eftersom kapitalbehovet ansågs vara alldeles för lågt. Då HQ själva under våren år 2010 

meddelade att de skulle tillsätta en arbetsgrupp för att analysera tradingportföljen begärde FI 

att få ta del av HQ:s tradingportfölj och dess sammansättning. Efter denna undersökning 

visade det sig att det i verksamheten fanns större marknadsrisker än vad som tidigare framgått 

av HQ:s IKU.70 

 

6.3 HQ Bank 

6.3.1 Tradingportföljen 

HQ:s tradingportfölj bestod huvudsakligen av aktier, aktieoptioner, aktieindexoptioner och 

indexterminer. I FI:s beslut om att återkalla HQ:s olika tillstånd framgår det att HQ vid 

värderingen av tradingportföljen huvudsakligen använt sig av teoretisk volatilitet på grund av 

att marknaden för dessa instrument varit inaktiv. I de fall där marknaden bedömts som aktiv 

använde banken sig av implicit volatilitet. Den teoretiska volatiliteten baserades på bland 

annat historisk data cirka 100 dagar tillbaka i tiden. Den teoretiska volatiliteten användes för 

alla optionskontrakt det vill säga oavsett vilket lösenpris som optionerna hade. Enligt FI:s 
                                                 
68 FI Dnr 10-7854, s 5f. 
69 ibid s 6. 
70 ibid s 6ff. 
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utredning var den bakomliggande orsaken till att HQ förlitade sig på just teoretiska 

volatiliteter att banken antagit att dessa svänger kring ett historiskt medelvärde, det vill säga 

så accepterade banken antagandet om mean-reversion. HQ hade enligt FI:s utredning utgått 

ifrån att en värdering till det exakta marknadsvärdet var onödigt eftersom banken inte avsett 

att stänga positionerna.71 

 

FI genomförde ett par volatilitetsavstämningar av HQ:s tradingportfölj under år 2010 och fann 

att banken använt sig av egna antaganden beträffande derivatkontraktens värdering och inte 

av marknadsinformation trots att dessa funnits tillgängliga. FI noterade ett antal större 

avvikelser mellan den teoretiska och implicita volatiliteten av vissa derivatinstrument som 

orsakat att HQ:s tradingportfölj övervärderats kraftigt.  Enligt beslutet från år 2010 hade en 

korrekt värdering av tradingportföljen inneburit att banken varit underkapitaliserat sedan 

december år 2008.72 

 

6.3.2 Kapitaltäckning 

6.3.2.1 Kapitalbrist  

I FI:s beslut framgår det att den felaktiga värderingen av HQ:s tradingportfölj bidragit till en 

felaktig påverkan på företagets resultat. En korrekt värdering av tradingportföljen skulle även 

ha lett till en negativ påverkan av företagets eget kapital och dess kapitaltäckning. FI gjorde 

således en egen värdering av tradingportföljen vilken visade på att HQ troligtvis varit 

underkapitaliserat sedan december 2008. Att företaget varit underkapitaliserat skulle innebära 

att de inte uppfyllt de kapitaltäckningskrav som återfinns i KTL.73 För att ta del av FI:s 

uträkningar beträffande HQ:s kapitalbrist se Tabell 1. 

 

 

 

 
                                                 
71 FI Dnr 10-7854, s 9. 
72 ibid s 3.  
73 ibid, s 10f. 
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Datum 
Uppskattad resultateffekt 
(mkr) 

Bankens kapitalbas 
(mkr) 

Bankens kapitalkrav 
(mkr) 

Kapitalbrist 
(mkr) 

sep‐08  – 141  541 243   

dec‐08  – 318  441 229  106

mar‐09  – 251  442 222  31

jun‐09  – 282  551 286  17

sep‐09  – 576  554 282  304

dec‐09  – 632  525 281  388

mar‐10  – 595  527 257  325

apr‐10  – 639  uppgift saknas  uppgift saknas   

maj‐10  – 732  uppgift saknas  uppgift saknas   
Tabell 1: visar FI:s uppskattningar av den resultateffekt som skulle ha uppstått för HQ om tradingportföljen 
värderats och redovisats enligt gällande redovisningsregler. Tabellen visar vidare bankens kapitalbas och totala 
kapitalkrav samt HQ:s kapitalbrist.74 

 

6.3.2.2. Kapitalkravet för marknadsriskerna 

Utöver det att HQ inte uppfyllt kapitaltäckningskraven i enlighet med KTL ansåg FI även att 

kapitalkravet för företagets marknadsrisker var undervärderat. HQ uppgav i IKU:n från den 

13 oktober 2009 ett kapitalkrav på 33 miljoner kronor men eftersom att HQ inte hade utfört 

några stresstester av marknadsriskerna ifrågasatte FI detta belopp i sin granskning av 

företaget. FI ansåg att kapitalbehovet för marknadsriskerna vid en varsam bedömning istället 

borde ha uppgått till cirka 400 miljoner kronor.75 

 

Under månaderna mellan november år 2009 och april år 2010 rekommenderade FI att HQ 

bland annat skulle stresstesta marknadsriskerna för att få en mer relevant bedömning av 

bankens risker. Trots detta stod HQ fast vid sin bedömning om att kapitaltäckningsbeloppet 

på 33 miljoner kronor var tillräckligt. FI:s utredning visade vidare att bankens styrelse under 

år 2009 godkänt en så kallad overnight limit på 150 miljoner kronor för en dag. Detta innebar 

i realiteten att styrelsen godkände att banken på en dag kunde förlora 150 miljoner kronor 

vilket enligt FI borde ha signalerat att kapitaltäckningsbeloppet på 33 miljoner kronor var en 

för liten summa då man ställde denna i proportion till dess overnight limit. Kapitaltäckningen 

i en bank ska fungera som ett skydd mot de förluster som kan uppkomma i rörelsen både för 

kunderna och för fordringsägarna men även för att förhindra att banken försätts i likvidation 

eller konkurs. Det faktum att företaget varit underkapitaliserat och att kapitalbehovet 
                                                 
74 FI Dnr 10-7854, s 11. 
75 ibid s 11f. 
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dessutom varit undervärderat gav därför stor anledning till ett strängt ingripande mot företaget 

av FI.76 

 

6.3.3 Intern styrning och kontroll 

6.3.3.1 Hanteringen av riskerna i tradingverksamheten 

Som nämns ovan i lagrumsavsnittet ska en bank för att kunna driva sin rörelse på ett sunt sätt 

bilda sig en uppfattning om vilka risker som verksamheten är utsatt för, både enskilda risker 

och samlade risker, samt kunna uppskatta storleken av dessa risker. En bank måste även ha 

kontroll över riskerna vilket innebär att verksamheten ska styras mot en aktiv riskreducering. 

De aktörer som har ansvaret för detta i en bankverksamhet är styrelsen samt den verkställande 

direktören, vilka även ansvarar för en god riskhantering och att banken utför oberoende 

granskningar av dess riskhanteringssystem.77 

 

En av de risker som uppstod i HQ:s verksamhet till följd av tradingstrategin är basis risk 

vilken har uppstått på grund av att banken förvärvat och utfärdat optioner med olika löptider 

och ibland med olika underliggande tillgångar. HQ valde att sälja optioner på långa löptider 

och köpa optioner på korta löptider vilket medförde att en avsevärd risk uppkommit på den 

grunden att volatiliteterna inte rört sig som förväntat (i enlighet med mean-reversion 

antagandet).78 HQ köpte även indexoptioner med korta löptider på DAX (Deutscher Aktien 

IndeX) för att hedga indexoptionerna med långa löptider vilka sedan såldes på OMX.  Detta 

skedde dock under förutsättning att OMX och DAX varit korrelerade vilket innebar att HQ 

även av denna anledning tagit stora risker på verksamhetens bekostnad. HQ var även utsatt för 

ett tidsvärde på grund av bankens optionspositioner vilket enligt FI sannolikt var en 

bidragande orsak till de stora förlusterna inom verksamheten.79 

 

FI påpekade i sin utredning att HQ använt sig av en felaktig riskmatris för att mäta riskerna i 

tradingverksamheten. Riskmatrisen fungerade på så sätt att banken utgått från en maximal 

                                                 
76 FI Dnr 10-7854, s 11f. 
77 ibid s 13. 
78 ibid s 13. 
79 ibid s 13. 
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förändring av volatiliteten på 30 procent och en maximal förändring i priset på den 

underliggande tillgången på 10 procent. FI ansåg dock att denna riskmatris inte var rimlig då 

det i verkligheten sker större volatilitetsförändringar än så. HQ kunde genom denna riskmatris 

inte heller mäta basis risken och tidsvärdet. FI påpekade speciellt att HQ inte tagit hjälp av 

avancerade modeller så som till exempel Value at Risk modellen (VaR) för att mäta risken. På 

denna grund bedömde FI att HQ inte uppfyllt de krav på god riskhantering som krävs av en 

bankrörelse eller en värdepappersrörelse enligt LBF och VpmL.80 

 

Enligt FI:s utredning hade HQ inte heller ett tillfredsställande och oberoende 

riskhanteringssystem. HQ:s riskavdelning accepterade de volatiliteter som tradingavdelningen 

bedömt som rimliga. Det framgick också att det inom banken inte funnits instruktioner hos 

riskavdelningen om denna rimlighetsbedömning. Detta innebar att HQ:s tradingportfölj fått ett 

felaktigt värde samt att beräkningen av portföljens värde baserat på den implicita volatiliteten 

förvanskat portföljens verkliga värde. Detta stred mot det faktum att banken påstått sig ha 

utgått ifrån ett mean-reversion antagande eftersom värdeskillnaderna genomgående ökat. 

Detta tydde också enligt FI på manipulering av bankens tradingportfölj. Utifrån denna 

bedömning ansåg FI att HQ inte uppfyllt kraven på god riskhantering i enlighet med LBF:s 

bestämmelser. 

 

6.3.3.2 Bankens riskavdelning 

Vad gäller riskavdelningen ställer FI vissa krav, bland annat att personalen ska inneha viss 

kompetens, vilken ska vara relevant till företagets verksamhet. Utöver rätt kompetens krävs 

det även att företaget ger riskavdelningen tillräckligt med resurser till att bedriva 

riskbedömning. Riskbedömningen ska bedrivas oberoende av övriga företaget – annars 

riskerar riskkontrollen att inte blir ordentligt tryggad.81 

 

Vad gäller HQ:s personal ansåg FI i sin utredning att riskavdelningen varit underbemannad, 

vilket delvis bekräftats av HQ:s egen personal. På grund av att HQ, enligt FI, bedrev en 

komplex verksamhet krävdes mer bemanning än de 3,8 tjänsterna som varit kopplade till 
                                                 
80 FI Dnr 10-7854, s 14. 
81 ibid s 15. 
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riskavdelningen. FI ansåg dock att den låga bemanningsgraden hade räckt om företaget hade 

haft ett fungerande övervakningssystem för riskanalys. Detta var dock inte fallet hos HQ och 

bemanningen ansågs då vara för knapp. FI lät intervjua de anställda, vilket resulterade i att de 

ansågs ha otillräcklig kompetens för den verksamhet som riskavdelningen bedrev. FI fick 

uppfattningen om detta då personalen inte kunde lämna tillfredsställande svar på frågor 

gällande HQ:s tradingförluster. Förutom otillräcklig kompetens bland personalen framkom 

det även att företaget saknade korrekta instruktioner till personalen.82 

 

I FI:s undersökning av HQ framgick det vidare att intressekonflikter kunde uppstå i 

organisationen. Intressekonflikten grundades i att vice verkställande direktör förfogade över 

det övergripande ansvaret för tradingportföljen samtidigt som rollen som vice verkställande 

direktör kunde innebära en tillfällig omvandling till verkställande direktör. Detta hade då inte 

överensstämt med god riskkontroll enligt FI.83  

 

6.3.3.3 Styrelse och verkställande direktör 

HQ ansåg att dess styrelse inte haft för avsikt att vilseleda FI när de godkände den IKU som 

FI ansåg innehålla både fel och brister. Genomgående handlade många fel och brister om, 

enligt HQ, att styrelsens ibland inte hade insyn i korrespondensen mellan företaget och FI. 

Även vissa felbedömningar och personliga misstag ansågs vara troliga orsaker. FI 

poängterade dock i beslutet att det är styrelsen tillsammans med den verkställande direktören 

som har det övergripande ansvaret för att riskavdelningen fungerar på ett bra sätt. FI menade 

att dessa brister var speciellt allvarliga i HQ:s fall då styrelsen och den verkställande 

direktören vid ett flertal tillfällen fått tydliga tecken av FI att riskavdelningen dels varit 

underbemannad och dels att dess personal haft för lite kompetens. Under år 2009 genomförde 

dock HQ en viss omstrukturering inom företaget där riskavdelningen blev en separat enhet 

istället för att som tidigare vara sammanslagen med ekonomiavdelningen.84 

 

                                                 
82 FI Dnr 10-7854, s 15. 
83 ibid s 16. 
84 ibid s 16f. 
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Vidare menade FI i beslutet att HQ:s bristfälliga riskkontroll till stor del handlade om att 

styrelse och verkställande direktör hade för lite kunskap om just företagets olika 

riskexponeringar. Det hade vid intervjuer med styrelse och verkställande direktör visat sig att 

de enbart förlitat sig på den information som riskavdelningen tillhandahållit. De krav som 

finns i LBF85 för styrelsen och den verkställande direktören om att de ska påvisa insikt, 

lämplighet samt erfarenhet när det bland annat gäller riskhantering ansåg FI därför inte vara 

uppfyllda.86 

 

6.4 Intervju med en representant från Finansinspektionen 
Intervjun med Christian Von-Ahlefeld inleddes med några klargörande frågor för att ta reda 

på hur FI:s arbete i verkligheten överensstämmer med den information de delger allmänheten 

via sin hemsida. De första frågorna handlade om hur FI arbetar med tillsynen av företag samt 

vilka konsekvenserna blir om företagen inte lever upp till de krav som ställs för att få tillstånd. 

Enligt Von-Ahlefeld får FI kännedom om brister och problem hos företagen via exempelvis 

företagens egna inrapporteringar till FI eller genom klagomål från allmänheten, tips från 

anställda och tips från konkurrenter. Svag kapitaltäckning och brister i företagens hantering av 

kredit- och marknadsrisker är sådant som FI vanligtvis upptäcker med hjälp av egna 

undersökningar och sammanställningar av de rapporter som företagen med jämna mellanrum 

ska inlämna till FI. När brister och problem upptäcks öppnas ett tillsynsärende, vilket leder till 

att tillsynsaktiviteter planeras utifrån vad det är som ska undersökas. Därefter påbörjas arbetet 

med att samla in all relevanta data, vilket kan ske både genom besök hos företaget och genom 

att granska den information som företaget tillhandahållit FI vid tidigare rapporter. 

 

Företag som fått ett tillsynsärende öppnat hos FI ges möjligheten att besvara kritiken från FI 

varefter det fattas beslut om ärendet ska avslutas eller om det ska övergå i ett sanktionsärende. 

Övergår ärendet i ett sanktionsärende kan någon utav FI:s sanktioner komma att bli aktuella. 

Varje tillsynsärende bedöms enskilt och valet av sanktionsmedel beror på vilka brister 

företaget har och dess omfattning. Om överträdelsen från företaget är ringa eller ursäktlig har 

FI möjlighet att avstå från ett ingripande. Detta sker dock enbart om någon annan myndighet 

har vidtagit åtgärder och dessa bedöms vara tillräckliga. 

                                                 
85 3 kap. 2 § 4. 
86 FI Dnr 10-7854, s 17f. 
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Efter klargörandet av hur FI arbetar med tillsynen av företag i praktiken ställde vi även mer 

specifika frågor om hur FI agerade i fallet med HQ. Syftet med frågorna var att vi ville få mer 

information om händelseförloppet under de år som HQ var under FI:s tillsyn, samt att vi ville 

få mer information om kritiken som riktades mot företaget och underlaget till denna. Som svar 

på dessa frågor hänvisade Von-Ahlefeld till det material vi begärt ut av FI – med hänsyn till 

svarens omfattning. Materialet, vilket bestod av ett stort antal dokument, resulterade i att vi 

fick en tydligare bild av situationen. Trots detta fanns det en del frågor som Von-Ahlefeld 

däremot inte kunde besvara på grund av sekretess.  
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7 Analys 
 

 

7.1 Inledning 
I syfte att analysera FI inleds detta kapitel med en presentation av negativa samt positiva 

aspekter med FI:s tillstånds- och tillsynsverksamhet både ur ett företagsperspektiv och ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Detta för att ge en sammanfattning av hur myndigheten 

arbetar i teorin. Vidare följer en analys av FI utifrån vårt fall med HQ i syfte att granska FI 

och för att exemplifiera hur myndigheten arbetar i realiteten. 

 

7.2 Positiva och negativa aspekter med Finansinspektionens tillstånds- och 

tillsynsverksamhet 

7.2.1 Positiva aspekter  

Det finns ett antal positiva aspekter med FI:s tillsyn över de finansiella företagen. Den mest 

centrala aspekten har sin grund i det att FI är en kontrollerande myndighet – FI ska arbeta för 

att skapa en trygg och väl fungerande finansmarknad för både konsumenter och näringsidkare. 

För att skapa en väl fungerande finansmarknad har FI bland annat befogenheten att utfärda 

och att återkalla olika tillstånd för finansföretagen. Utan tillstånd får företagen således inte 

bedriva ekonomisk verksamhet vilket indirekt innebär att ett tillstånd utfärdat av FI blir ett 

bevis på att företagen bedrivs på ett sunt och tillförlitligt sätt. Vidare visar tillståndet att 

företagen uppfyller de kvalitetskrav som FI efterfrågar eftersom tillstånden går att återkalla då 

kvalitetskraven inte uppfylls. Dessa faktorer är således positiva inte bara för företagen själva 

utan även för den finansiella marknaden i stort.  

 

En annan positiv aspekt, ur företagens synvinkel, är att FI:s löpande tillsyn ger företagen 

incitament att sköta verksamheten på så sätt att FI:s krav på tillstånd uppfylls. Förutom att 
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företagen riskerar att få sina tillstånd återkallade är det även av stor vikt att företagen utåt sett 

visar på en trygg och stabil verksamhet. Exempel på intressenter som har ett egenintresse i hur 

företagens verksamhet sköts är aktieägare och långivare. Dessa aktörer har antingen satsat 

eget kapital i företagen eller lånat ut kapital till företagen vilket senare ska återbetalas. Om FI 

istället hade gett ut permanenta tillstånd hade detta kunnat medföra att incitamentet att sköta 

företagen på ett tryggt och stabilt sätt hade kunnat upphöra.  

 

Ytterligare en positiv aspekt med FI:s tillsyn kan anses vara att eventuella risker och brister 

uppmärksammas innan det är för sent att vidta åtgärder. Om dessa upptäcks i ett tidigt stadie 

reduceras sannolikt den skada som annars skulle ha uppstått. För företagen själva innebär 

tidiga upptäckter av risker och brister att de har möjlighet att vidta åtgärder för att komma till 

rätta med problemen. Detta innebär i sin tur att de får möjligheten att undvika negativa följder 

så som till exempel negativ publicering i massmedia och kundförluster.  

 

7.2.2 Negativa aspekter  

Det finns även en del negativa aspekter med FI:s tillsyn över de svenska finansiella företagen. 

En av dessa aspekter är den högre arbetsbelastningen som tillsynen medför. De finansiella 

företagen måste årligen samt löpande skicka in rapportering till FI i form av uppgifter och 

handlingar om den specifika verksamheten som företaget är verksamt inom (IKU:n) för att FI 

ska kunna utföra en SKB. Utöver detta har varje verksamhetstyp sin egen rapporteringsplan 

där det står vad företagen ska rapportera och när rapporteringen ska ske. FI kan dessutom 

utföra platsundersökningar som innebär att företaget även då måste tillhandahålla och 

presentera viktig information om verksamheten samt att vissa befattningshavare måste 

genomföra intervjuer med representanter från FI. Syftet med dessa kontrollåtgärder är att FI 

ska kunna se över den svenska finansmarknaden för att i ett tidigt stadium upptäcka brister 

hos företagen. Dessa åtgärder medför dock obestridligen merarbete för företagen.   

 

Den mest betungande aspekten med FI:s kontroll innefattar granskningen av företagens ägare, 

styrelse och ledning. Kontrollen sker både vid den första ansökan om tillstånd samt i den 

löpande kontrollen av företaget. Enligt LBF, VpmL och LIF tar FI vid bedömningen av 

tillståndsansökan hänsyn till ägarnas (de med kvalificerat ägande) anseende generellt och 
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deras kapitalstyrka samt huruvida dessa kan anses lämpliga i samband med bankens fortsatta 

utveckling. Vidare tar FI även hänsyn till om styrelsen samt VD:n och dess suppleanter har 

tillräcklig insikt och erfarenhet av den specifika verksamhetsbranschen och om dessa i övrigt 

är lämpliga att ansvara för sina positioner. FI har i detta avseende stora möjligheter att 

påverka och att ställa krav på dessa aktörer bland annat genom att neka tillstånd men även 

genom att återkalla befintliga tillstånd. 

 

En sista negativ aspekt sedd ur ett samhällsekonomsikt perspektiv är att det är svårt att göra 

en avvägning mellan att införa statlig tillsyn för den finansiella marknaden för att skapa 

systemstabilitet samt ett gott konsumentskydd och mellan att införa alltför restriktiva tillsyns- 

och kontrollregler. För att undvika marknadsmisslyckanden och finansiell osäkerhet för 

investerare är det enkelt att argumentera för tuffare regleringar som leder till högre kontroll 

och att FI får en större inverkan på hur de finansiella företagen ska sköta sina företag. Allt för 

restriktiva regleringar hämmar å andra sidan valmöjligheterna för konsumenter. Denna 

avvägning är därför svår att göra eftersom det på förhand är svårt att dra en gräns för vilka 

åtgärder som kan vara konkurrenshämmande och ofördelaktiga för marknaden.  

 

7.3 Analys av HQ Bank 

7.3.1 Värdering av tradingportföljen 

I vår utredning har vi funnit att HQ har använt sig av teoretisk volatilitet för att värdera sina 

optioner och för att värdera sin tradingportfölj. Enligt teorin är det svårt att använda sig av 

teoretisk volatilitet på grund av att det krävs mycket historisk data för att kunna estimera 

volatiliteten noggrant. Risken med att använda sig av stor mängd historisk data är att man vid 

beräkningen även inkluderar ålderdomlig och orelevant data. En stor del av den kritik som FI 

riktat mot HQ rör sig om hur banken har beräknat volatiliteten för tradingportföljen. Det 

framgår däremot inte i FI:s beslut från 2010 att det skulle innebära problem att använda sig av 

den teoretiska volatiliteten per se. Det FI ställde sig frågande till i kritiken var HQ:s egna 

estimationer avseende volatiliteter vid värderingen av tradingportföljen. Vi har tolkat detta 

som att FI inte hade haft några generella invändningar mot att HQ använde sig av den 

teoretiska volatiliteten. Estimationerna hade troligtvis godkänts om dessa varit realistiska och 

baserade på sådana marknadsdata som funnits tillgängliga. 
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Genom estimationerna avseende värderingen av tradingportföljen kunde HQ dölja det faktum 

att det under hösten år 2008 uppstått kapitalbrister i verksamheten. FI konstaterade i sin 

undersökning av värdet på tradingportföljen att det uppstått stora kapitalbrister inom 

verksamheten under varje kvartal från december år 2008 fram till mars år 2010 (se Tabell 1). I 

flera av FI:s rapporter under dessa år påpekade myndigheten att HQ inte stresstestat sina 

marknadsrisker. I slutändan försökte FI även förmå HQ att utföra dessa eftersom de ansåg att 

kapitaltäckningsbeloppet var för lågt. Som en konsekvens av den kritik som FI riktade mot 

HQ inledde myndigheten en egen utredning under våren år 2010 för att bilda sig en 

uppfattning av bankens risker om tradingportföljen.  

 

I samband med utredningen fann FI att banken hade betydligt större marknadsrisker än vad FI 

tidigare kunnat utläsa från bankens IKU. Det hade dock vid tiden för denna utredning gått två 

år från det att FI initialt upptäckt brister inom HQ:s verksamhet. Det kan därför ifrågasättas 

huruvida FI:s agerande varit i enlighet med deras mål för tillsynsverksamheten. Hur kommer 

det sig att FI inte tidigare upptäckte att marknadsriskerna varit betydligt större än vad som 

först framgått och varför inledde inte FI en utredning trots att de upptäckte brister i 

verksamheten redan under år 2008? FI påpekade ett flertal gånger i beslutet från år 2010 att 

anledningen till att HQ:s tillstånd återkallades berodde på att bristerna varit så pass allvarliga 

och utbredda att någon annan åtgärd inte varit aktuell. Den kritik som FI gav HQ under år 

2008 stämmer dock till stor del överens med den kritik som medförde att HQ i slutändan 

förlorade sina tillstånd. Skillnaden mellan kritiken från år 2008 och år 2010 verkar till stora 

delar ha legat i omfattningen av bristerna i verksamheten.  

 

Syftet med FI är trots allt att myndigheten ska fungera som ett skydd mot de förluster som kan 

uppkomma i verksamheten, inte bara för konsumenten, utan även för fordringsägare. Det är 

även viktigt att poängtera att FI ska agera i förväg för att förhindra att en bank försätts i 

likvidation och kan orsaka allmän oro på den finansiella marknaden. Det kan därför även 

ifrågasättas hur det kommer sig att FI inte tidigare fick tillgång till denna information samt 

startade en utredning utan att det gick så långt att banken direkt försattes i likvidation. I fallet 
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med HQ har det till och med varit så att banken inte ens fått någon varning för bristerna i 

verksamheten utan tillstånden återkallades direkt.  

 

En annan fråga som uppkommer i samband med detta är att det i HQ:s fall funnits stora 

utrymmen för att manipulera resultatet och att dölja kapitalbristerna vid användningen av den 

teoretiska volatiliteten. I Tabell 1 ser vi att kapitalbristerna enligt FI:s egna uträkningar 

egentligen skulle ha uppgått till 740 miljoner kronor under år 2009. Eftersom det även under 

år 2008 uppkommit varningssignaler om att HQ handlade med allt mer komplexa produkter 

kan det även av denna anledning ifrågasättas varför FI inte gjorde egna beräkningar av 

kapitalbristen vid ett tidigare stadie. FI skriver i sin utredning att de problem som har funnits i 

verksamheten har dolts och att HQ lämnat bristfällig och felaktig information om företagets 

kapitalsituation. Dessa omständigheter är obestridliga vilket vi även har visat i vår 

undersökning. Frågan är dock om det ska vara möjligt för företag att lämna ut bristfällig och 

felaktig information till FI i den utsträckningen som HQ gjorde och om det är rimligt att FI 

under så lång tid enbart förlitat sig på information som lämnats av HQ.  

 

7.3.2 Hanteringen av riskerna i tradingverksamheten  

HQ fick ytterligare kritik för att banken undervärderat sina risker genom felaktiga antaganden 

vid optionshandeln vilket innebar att HQ varit utsatt för basis risk och ett betydande tidsvärde. 

Vidare fick HQ kritik för att de använt sig av en felaktig riskmatris för att räkna ut värdet av 

volatiliteten – vilket är sammankopplat med de felaktiga volatilitetsantaganden som användes 

för att manipulera resultatet. Här påpekade FI att banken borde ha använt sig av exempelvis 

VaR modellen för att mäta verksamhetens risk. Denna rekommendation kan dock anses som 

anmärkningsvärd då det inte tidigare framgått att detta varit ett krav vid tillståndsprövningen 

år 2006. Främst eftersom det framstår som orealistiskt att HQ mellan åren 2006 och 2007 i 

stora delar skulle ha ändrat på hur risken för verksamheten beräknades.  

 

7.3.3 Bankens riskavdelning 

Beträffande HQ:s riskavdelning ansåg FI i sin utredning från år 2010 att riskavdelningen varit 

underbemannad och att företaget inte haft ett fungerande övervakningssystem för riskanalys. 

Även personalens kompetens ifrågasattes av FI i undersökningen. Förutom otillräcklig 
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kompetens bland personalen framkom det även en avsaknad av korrekta instruktioner till dem. 

Det uppstod även en intressekonflikt kring kravet på en oberoende riskavdelning genom att 

vice verkställande direktören förfogade över det övergripande ansvaret för tradingportföljen 

samtidigt som denne tillfälligt kunde ta över uppdraget som verkställande direktör. Även 

dessa punkter var sådana som FI påpekat tidigare under år 2008 vilket även framgår i beslutet 

från år 2010. Det verkar därför som att HQ, trots FI:s påpekanden, inte följt kraven på 

riskhanteringen enligt grundläggande regler under dessa två år. Det kan även här ifrågasättas 

varför FI inte tidigare gett HQ någon form av reprimand eller varning då dessa brister enligt 

beslutet från år 2010 enligt FI anses vara i högsta grad allvarliga. 

 

7.3.4 Styrelse och verkställande direktör 

Styrelsen och den verkställande direktören i ett svenskt finansföretag har ett antal viktiga 

åtaganden gentemot FI. När det gäller den interna rapporteringen, och då främst IKU:n, är 

styrelsens godkännande en av punkterna i rapporten. Det är även så att företagets styrelse och 

verkställande direktör är de som har det övergripande ansvaret för att företaget har en 

riskavdelning som motsvarar de krav som ställs av FI. I fallet med HQ var det så att företagets 

styrelse godkände den IKU som FI sedan ansåg innehålla en stor del fel och brister. HQ 

menade på att felen och bristerna i rapporten dels berodde på att styrelsen brustit med insynen 

mellan företagets korrespondens med FI, men dels på att felbedömningar och personliga 

misstag skett. Vad gäller HQ:s riskavdelning ansåg FI att den både var underbemannad och 

hade för svag kompetens vilket påpekats till HQ:s styrelse och verkställande direktör vid ett 

flertal tillfälle. Då detta enligt FI är allvarliga brister inom företaget kan man ifrågasätta varför 

de accepterat att HQ under lång tid inte gjort några förändringar trots att de fått påpekanden 

om detta. Borde det inte vara av stor vikt för FI att deras påpekanden till företagen följs upp 

och att bristerna åtgärdas?  

 

I FI:s beslut från år 2010 går det dessutom att utläsa att myndigheten även ifrågasatt styrelsens 

och den verkställande direktörens insikt samt kunskaper om marknaden och dess 

riskexponeringar. Då FI intervjuat de aktuella personerna framkom det att de enbart hade 

förlitat sig på informationen från företagets riskavdelning. Detta är ytterligare en aspekt där 

det kan tyckas att FI har brustit i sin kontroll av företagets två viktiga beståndsdelar. Kravet 

att företagens styrelse och verkställande direktör besitter tillräcklig kunskap och kompetens 
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inom det aktuella området är av stor vikt vid tillståndsprövningen men även för att kunna 

bibehålla tillstånden. Det går således att ställa sig frågande till om FI har kontrollerat dessa 

punkter vid HQ:s ansökan om tillstånd eller om det är så att sammansättningen i företagets 

styrelse har förändrats och att företagets verkställande direktör blivit ersatt sedan tillstånden 

erhölls. 
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8 Slutsatser 
 

 

8.1 Slutsatser 
Vårt syfte med uppsatsen har varit att granska FI och vad myndigheten har för roll beträffande 

kontrollen och tillsynen av finansiella företag. De finansiella företag vi har valt att fokusera på 

är bankrörelse, värdepappersrörelse och fondverksamhet. För att exemplifiera detta använder 

vi oss av fallet med HQ och redogör för orsakerna som bidrog till att FI återkallade HQ:s 

tillstånd för dessa verksamhetsslagen. Uppsatsens problemdiskussion utmynnade i fyra 

frågeställningar, nämligen: 

• Vad har FI för roll beträffande kontrollen och tillsynen av finansiella företag på 

finansmarknaden i Sverige? 

• Vilka grundläggande krav måste finansiella företag uppfylla för att få driva 

bankrörelse, värdepappersrörelse samt fondverksamhet? 

• Vilka faktorer bidrog till att FI återkallade HQ:s tillstånd direkt? 

• Hade en annan påföljd, än återkallandet av tillstånden, kunnat bli aktuell i fallet med 

HQ? 

 

FI är den myndighet i Sverige som övervakar företagen på finansmarknaden. Myndigheten 

ska ansvara för att det svenska finansiella systemet fungerar, är stabilt och ger konsumenterna 

ett gott skydd. För att uppnå dessa mål arbetar FI huvudsakligen med att utfärda tillstånd, 

tillhandahålla regler och att utöva tillsyn över den svenska finansmarknaden. Inför regeringen 

ansvarar FI dessutom för att myndigheten bedrivs effektivt, enligt gällande rätt och enligt de 

förpliktelser som följer av medlemskapet i EU. 

  

FI:s arbete med att kontrollera finansmarknaden består av att utfärda olika tillstånd för de 

specifika verksamhetsslagen (bankrörelse och värdepappersrörelse) men även att utöva tillsyn 
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över de företag som redan har tillstånd att bedriva sådan verksamhet. Vid tillståndsprövningen 

bedömer FI hur väl företagen uppfyller de grundläggande krav som finns i LBF (bankrörelse), 

VpmL (värdepappersrörelse) och LIF (fondverksamhet) samt tillhörande allmänna råd och 

föreskrifter som FI författat. Utöver dessa lagar måste företagen även uppfylla de 

grundläggande krav som återfinns i KTL. Vidare ska FI bedöma ägarnas lämplighet utifrån 

deras anseende, kapitalstyrka samt om de har anknutits till penningtvätt eller övrig brottslig 

verksamhet. Vad gäller företagens styrelsemedlemmar och dess verkställande direktör ska FI 

bedöma om de besitter tillräcklig insikt och erfarenhet av den specifika verksamheten. 

Tillsynen innebär att FI gör en riskbedömning av företagen på den finansiella marknaden där 

de tar hänsyn till hur stor skada andra företag och konsumenter tar om risken inträffar. Denna 

riskbedömning ligger till grund för den löpande tillsynen för varje specifikt företag men även 

för de undersökningar som FI själva genomför. Företagen ska genom en löpande rapportering 

till FI lämna information om bland annat företagens verksamhet, organisation, finansiell 

ställning och kapitalsituation. Denna information ska sammanställas i en IKU vilken FI sedan 

använder som underlag vid utfärdandet av företagens SKB.  

 

För att sammanfatta myndigheten har den vida möjligheter att övervaka den svenska 

finansmarknaden – både vid företagens första tillståndsansökan och vid den löpande tillsynen. 

Om en överträdelse sker har FI även vida möjligheter att besluta om åtskilliga sanktioner där 

återkallelse av företagens tillstånd är den mest ingripande åtgärden. 

 

Beträffande de lagar som reglerar bankrörelse, värdepappersrörelse och fondverksamhet är 

dessa omfattande och innehåller många detaljerade bestämmelser specifikt för respektive 

verksamhetsslag. De grundläggande krav vi efterfrågade till uppsatsen fann vi däremot vara 

snarlika för alla tre, nämligen: 

• Företagens bolagsordning stämmer överens med aktuell lag och tillhörande 

författningar.  

• Företagen ska drivas i enlighet med aktuell lag och andra författningar som reglerar 

det specifika verksamhetsslaget.  

• Potentiella ägare (de med kvalificerat ägande) av företagen kan anses vara lämpliga 

att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av verksamhetsslaget. 
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• Potentiella styrelsemedlemmar och den potentielle verkställande direktören i 

företagen har tillräcklig insikt och erfarenhet av verksamhetsslaget samt att dessa i 

övrigt är lämpliga att ha ansvaret för dessa uppgifter.  

 

Genom svaren och slutsatserna på våra två första frågeställningar har vi lagt grunden för att 

kunna dra slutsatser kring de resterande två frågorna om fallet med HQ. Vad gäller den 

nästkommande frågeställningen kom det fram att de faktorer som bidrog till att HQ förlorade 

sina tillstånd i huvudsak var en oriktigt värderad tradingportfölj, dolda kapitalbrister och 

undervärderade marknadsrisker. Utöver dessa faktorer hade HQ även en bristfällig intern 

kontroll av riskerna i tradingverksamheten, en undermålig riskavdelning samt en icke lämpad 

styrelse och verkställande direktör.  

 

HQ:s olika tillstånd återkallades på grund av de ovan nämnda bristerna i bankens verksamhet 

– detta utan att HQ till en början tilldelats någon annan sanktion. Trots att bristerna i banken 

uppstod redan under år 2008, vilket FI även påpekade, skedde inga större ingripanden av 

myndigheten. HQ:s olika tillstånd återkallades istället direkt och frågan är om det hade varit 

möjligt för företaget att få en annan påföljd istället? Som framkommit ovan har FI stora 

möjligheter att övervaka den svenska finansmarknaden vilket borde innebära att betydelsefull 

information om det granskade företaget inte bör komma som en överraskning då myndigheten 

utför sin tillsyn. När det gäller fallet om HQ visade det sig att de hade lämnat felaktiga 

rapporter till FI beträffande den finansiella ställningen inom företaget. Frågan är dock om det 

ska vara möjligt för företag att lämna ut bristfällig och felaktig information till FI i den 

utsträckningen som HQ gjorde och ifall det är rimligt att FI under så lång tid enbart förlitat sig 

på information som lämnats av HQ. Om företag kan undanhålla information som är av 

principiell betydelse för innehavet av tillstånd ställer vi oss frågande till hur väl FI som 

kontrollmyndighet fungerar och om syftet med myndigheten uppfylls. Eftersom HQ under två 

års tid inte verkar ha följt de grundläggande regler som krävs för att inneha tillstånd för 

bankrörelse, värdepappersrörelse och fondverksamhet anser vi att FI borde utfört en egen 

utredning vid ett tidigare stadie. Främst på grund av att myndigheten upptäckte bristerna 

redan under år 2008 och framförde påpekanden om detta vid ett flertal tillfället utan att få 

respons från HQ. Det är kanske i sin rätt att ha viss förståelse för varför FI agerade sent i fallet 

med HQ med tanke på de finansiella företagens komplexitet och med hänsyn till deras antal. 
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Trots detta anser vi att FI som kontrollmyndighet ska ha så stor insyn på finansmarknaden att 

utvecklingen i fallet med HQ inte ska ha skett så oväntat. Om FI hade agerat tidigare hade det 

därför kunnat bli tänkbart med en initialt mildare åtgärd, exempelvis en varning med en 

kompletterande straffavgift för att uppmärksamma att HQ redan från början åsidosatt de 

grundläggande kraven för de olika tillstånden. 

 

8.2 Förslag till vidare forskning 
På grund av vårt till en början breda ämnesområde har vi varit tvungna att avgränsa oss för att 

förhindra en alltför invecklad analys av vad som hände i fallet med HQ. Vidare har vi även 

varit tvungna att avgränsa vår undersökning till vissa specifika områden som FI arbetar inom.  

Vår studie väcker därför flera andra intresseområden som vi hade kunnat utveckla närmre. 

Nedan följer förslag till vidare forskning som kan vara av intresse för läsaren: 

• Vidare utveckling av FI:s tillsyn av exempelvis börsbolag beträffande offentliga 

uppköp, flaggning och marknadsmissbruk. 

• Områden för FI:s internationella verksamhet som till exempel FI:s samordning inom 

EU och övriga globala samarbeten inom bank, försäkring, värdepapper och 

penningtvätt.   

• Undersökning av vilka redovisningsprinciper som HQ brutit mot. 

• En jämförelse av de olika tillståndskraven för bank- och värdepappersrörelse mellan 

olika länder utanför EU.  

• Djupare forskning om de teoretiska modellerna kring optionsteori för att försöka ta 

reda på om någon annan modell hade kunnat bidra till en bättre värdering av HQ:s 

tradingportfölj. 

• KTL är en omfattande lag som kompletterar kapitaltäckningskraven i LBF, VpmL och 

LIF.  Lagen grundar sig på Basel II och två EG-direktiv som antogs under år 2006. 

Till följd av finanskrisen kommer däremot Basel III att gradvis implementeras med 

bland annat krav på högre kapital för marknadsrisker, värdepapperiseringar och off-

balance åtaganden och högre krav på kapitalets kvalitet. Det hade därför varit av stort 

intresse att ta reda på vad skillnaderna mellan Basel II och Basel III de facto är och 

vilka skillnader det blir för dagens finansiella företag. 
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