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P R O M E M O R I A  

Datum 2016-10-06 Dnr 16-15015 
 

Arbetsklimat och rutiner på FI 

I juni uppstod en diskussion om arbetsklimat och kultur på Finansinspektionen 
(FI). Det påstods att FI:s ledning inte lyssnade på medarbetarna och inte var 
beredd att ställa hårda krav på bankerna. Utlösande var uppgifter från en intern 
promemoria om Nordeas s.k. interna modeller för beräkning av kapitalkrav.  
 
Promemorian var ett viktigt led i det analysarbete som FI årligen genomför för 
att säkerställa att bankerna har kapital som motsvarar de risker de tar. Den 
mynnade ut i att vissa delar av Nordeas modeller borde granskas särskilt, ett 
arbete som redan pågick när sifferuppgifter ur promemorian kom ut.  
 
FI kunde snabbt meddela att ett eventuellt tillkommande kapitalkrav skulle 
vara väsentligt lägre än de siffror som lyftes fram i medierna. I förra veckan 
presenterade vi så slutsatserna av den fördjupade granskningen. Resultatet är 
att Nordeas kapitalkrav höjs med 13,8 miljarder kronor.  
 
Påståendena om brister i arbetsklimat och kultur var av en annan karaktär. Det 
var en bild vi i FI:s ledning inte kände igen. Att FI skulle vara mjukt mot 
bankerna motsägs också av att FI ställer betydligt hårdare krav än vad som 
följer av internationellt överenskomna regler.  
 
Men anklagelserna var allvarliga. Det är avgörande att allmänheten, företag 
under tillsyn och medarbetarna har förtroende för FI:s integritet och sätt att 
arbeta. FI:s styrelse beslöt därför att undersöka om det fanns grund för kritiken. 
Dels har internrevisionen (som rapporterar till styrelsen) granskat beslut och 
processer kring tillsyn av banker. Dels har FI genomfört en extra 
medarbetarundersökning kring arbetsklimat och ledarskap.  
 
Vi kan nu redovisa resultaten. Slutsatsen är att FI sammantaget har tillförlitliga 
analys- och beslutsprocesser och ett gott arbetsklimat.  
 
Internrevisionen (IR) skriver:  

IR:s bedömning är att FI i huvudsak har processer för 
[kapitalbedömningar m.m.] som följer Ebas [Europeiska 
bankmyndighetens] nya riktlinjer om gemensamma förfaranden och 
metoder, vilket leder till att beslut är tydliga, rättsäkra och baseras på 
gedigen analys. Granskningen visar på att processen […] ger stöd för en 
god analys, då FI i praktiken jobbar enligt de nya riktlinjerna. IR har 
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inte funnit brister i rutinerna som visar på att kulturen skulle vara sådan 
att FI inte vågar ta ”tuffa” beslut.  

 
Av rapporten framgår samtidigt att även om det finns beslutade 
metoddokument för hur att kapitalbehoven ska bedömas saknas en 
övergripande beskrivning av processen. Det framgår också att samarbete och 
dialog fungerat mindre bra inom vissa enheter. Internrevisionen 
rekommenderar därför FI att vidta vissa angivna åtgärder för att ytterligare 
förbättra styrdokument, organisation och processer.  
 
Som FI:s ledning tar vi till oss rekommendationerna. Ett intressant förslag är 
till exempel att införa bedömningskommittéer för att se till att riskexperters 
analyser tas till vara på rätt sätt. Men internrevisionens övergripande slutsats är 
att FI arbetar på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.  
 
Medarbetarundersökningen (som bygger på svar från 92 procent av 
medarbetarna) ger också ett i huvudsak positivt resultat. Medarbetarna anser att 
FI:s arbetsklimat präglas av öppenhet och positiv stämning (medelvärde 4,1 på 
en femgradig skala). De anser också att deras erfarenhet och kompetens tas till 
vara (medelvärde 4,1). De har också högt förtroende för högsta ledningen, 
liksom för övriga chefer (medelvärde 4,3 eller högre).  
 
Lägre betyg (3,7) ges på en fråga som rör tydligheten i FI:s processer. Det 
stämmer med resultat från tidigare undersökningar och bilden från 
Internrevisionens rapport. Arbete med att förtydliga tillsynsprocesserna pågår, 
vilket också framgår av Internrevisionens rapport.  
 
Resultaten för olika delar av FI skiljer sig i någon mån åt. Till exempel är 
omdömena från Området Bank genomgående något lägre än för FI som helhet. 
Så var det även i den förra medarbetarundersökningen. Arbetet med att 
förbättra samarbetet inom området pågår sedan tidigare och har getts ytterligare 
prioritet under de senaste månaderna.  
 
Det finns alltså utrymme för förbättringar, inom FI som i alla organisationer. 
Dessa undersökningar visar ändå att den bild av FI som framkom i somras är 
felaktig. FI har ett gott arbetsklimat och en god organisationskultur.  
 
FI:s ledning och – inte minst viktigt – våra medarbetare kan fortsätta att känna 
oss stolta över det arbete vi utför. Det betyder, som sagt, inte att vi kan luta oss 
tillbaka. Inom alla organisationer behövs fortlöpande utveckling och förnyelse. 
Det gäller inte minst FI, som arbetar i en föränderlig miljö med nya regelverk 
och nya uppgifter. Men vi tar oss an dessa utmaningar i förvissning om att vårt 
sätt att arbeta − och samarbeta – ger en stabil grund att stå på.  
 
Sven-Erik Österberg  Erik Thedéen 
Ordförande i FI:s styrelse  Generaldirektör  


