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Synpunkter på förslaget till reviderad Näringslivskod 

 

Svenska Bankföreningen har getts möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till 

reviderad näringslivskod.  

 

Bankföreningen ställer sig är positiv till att det görs en översyn av näringslivskoden. 

Att koden innehåller exempel är mycket bra men vi hade gärna sett flera exempel i 

syfte att ytterligare förtydliga kodens målsättning. Layoutmässigt skulle det också bli 

tydligare om angivna exempel placerades i egna rutor. För att öka läsförståelsen är 

det bra om definitionerna läggs i ett annex eller liknande, jämfört med nuvarande 

koden där definitioner finns listade inledningsvis. I förtydligande syfte bör även 

rubriksättning och styckesindelning ses över. Vi önskar i övrigt lämna följande 

synpunkter och kommentarer. 

                   

 

Avsnitt I Om koden 

 

Koden som självreglering (sidan 2)  

Av förslaget framgår att koden etablerar en etisk standard som i vissa avseenden 

ställer andra krav än de straffrättsliga reglerna.  

 

Bankföreningen håller med om att den etiska standarden ska vara mer långtgående 

än de straffrättsliga reglerna. Det bör emellertid förtydligas vad som avses med att 

koden ”ställer andra krav” till exempel genom att åskådliggöra den straffrättsliga 

regleringen i förhållande till förtroendeskadliga förmåner och affärsoetiskt agerande.  

 

Sista stycket, gällande ”den närmare innebörden av straffbestämmelserna” bör 

flyttas och placeras under avsnitt II, ”Gällande bestämmelser”.  

 

Vem riktar sig koden till? (sidan 3) 

Av förslaget framgår att koden riktar sig till företag som bedriver näringsverksamhet, 

oavsett om ägandet är privat eller offentligt. Vidare anges att koden kan användas av 

bl.a. myndigheter som ett praktiskt verktyg.  
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Bankföreningen anser att det med fördel kan förtydligas vilka företag som omfattas 

av koden. Av nu gällande kod framgår t.ex. vad som gäller för koncernföretag i 

utlandet och för utländska filialer i Sverige.   

 

Det skulle även vara bra att förtydliga, t.ex. genom en exemplifiering, på vilket sätt 

myndigheter, kommuner och andra aktörer kan använda koden ”som ett praktiskt 

verktyg”.  

 

Sista stycket under angiven rubrik (”Koden kan tillämpas direkt…”) kan förslagsvis 

flyttas till inledningen (under avsnittet Koden som självreglering). 

 

Internationella förhållanden (sidan 3) 

I sista stycket i avsnittet anges ”att vissa länders lagstiftning har en omfattande 

internationell räckvidd … och kan behöva beaktas av svenska företag som är 

verksamma utanför dessa länder”.  

 

Bankföreningen anser att det är oklart hur skrivningen bör tolkas, dvs om de 

utländska regelverken ska beaktas av svenska bolag som är verksamma i de 

angivna länderna och utanför dessa länder eller om de endast är verksamma i andra 

länder än de angivna länderna (i texten USA och UK). Är det möjligt att också ge ett 

exempel på situation där lagstiftning med ”internationell räckvidd” behöver ”beaktas 

av svenska företag som är verksamma utanför dessa länder”?.  

 

 

Avsnitt III Hantering av förmåner 

 

Vad är en förmån? (sidan 5)   

I avsnittet förekommer ett antal exempel, vilket Bankföreningen anser är mycket bra 

för att underlätta förståelsen för vad som kan räknas som en förmån. När det gäller 

tredje stycket (om resekostnader för föredragshållare) kan det dock behöva 

modifieras något. Inom många företag tillämpas en försiktighetsprincip som innebär 

att företaget som huvudregel självt står för resa och uppehälle när en anställd ska 

hålla föredrag, detta oavsett om arrangören meddelat att de står för resekostnader 

mm. 

 

Inga beteendepåverkande förmåner är tillåtna (sidan 9 samt motsvarande på 

sidan 12, punkt b) 

  

I förslaget anges att vissa slag av förmåner är otillåtna med undantag för 

bagatellartade fall t.ex., andra stycket b) varor och tjänster för privata ändamål och 

på villkor som inte är marknadsmässiga. 
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Bankföreningen anser att det bör förtydligas vilka typer av fall som kan anses vara 

bagatellartade.  

 

Det är vidare oklart vad som avses med ”marknadsmässiga” under b). Meningen kan 

lätt tolkas som att om det sker på marknadsmässiga villkor, så är det ok. 

 

Förmåner ska ges öppet (sidan 9 samt sidan 13) 

Bankföreningen noterar att avsnitten B och C angående hur förmåner ska ges och 

utformas är mycket lika. Det skulle vara bra om skillnaderna kan illustreras tydligare, 

t.ex. i form av en jämförelsetabell alternativt att inleda med att definiera vad som 

utgör en förmån eller att ange riktlinjerna för att ge respektive ta emot en förmån och 

att därefter specificera vad som särskilt gäller inom vissa sektorer.  

 

Förmånen (sidan 10) 

I förslaget hänvisas till ett rättsfall angående en offentlighetsanställd.  

 
Bankföreningen anser att det generellt sett vore önskvärt om de återgivna 
rättsfallen/exemplen kunde utvecklas något med en utförligare beskrivning. Detta i 
syfte att undvika en alltför snäv tolkning av vad som anges i koden, t ex exempel 2 
under avsnitt B där 50.000 kr skulle kunna tolkas som att det är ett ok beloppsnivå. 
Vi anser att beloppet är högt och att en förklaring behövs för att detta inte ska 
misstolkas. En lösning kan vara att ersätta exemplet med en annan situation som 
kanske är mer vanligt förekommande. 
 

Mingel (sidan 11) 

Ett avsnitt rörande Mingel finns i dagsläget bara med under avsnitt B men bör även 

finnas med under avsnitt C enligt föreningens uppfattning  

 
Mottagare inom privat sektor (sidan 12)  
I förslaget hänvisas banker till gruppen C med en förklaring att dessa har ett särskilt 
förtroende. 
 
Bankföreningen anser att flytten av banker från gruppen med offentliga organ till 
gruppen ”C”, dvs. privat sektor kan tolkas som att det har blivit en lättnad för banker 
att representera etc. vilket vi inte anser vara fallet. I förslaget står det enbart att ”ett 
särskilt förtroende från allmänheten som behöver skyddas”. Det är önskvärt att det 
förtydligas att kraven är de samma för branschen samt vad som menas med att en 
sektor förvaltar ”särskilt förtroende”. 
 
 
Avsnitt VI Mellanhänder 
 
Generellt sett anser Bankföreningen att avsnittet om mellanhänder är 
oproportionerligt stort, detaljerat och för omfattande i förhållande till andra delar i 
koden. Avsnittet innehåller också samma typ av krav som penningtvättsregelverket 
ålägger verksamhetsutövare såvitt avser kundkännedom och kontroll. Avsnittet bör 
därför inledas med ett stycke som anger syftet med bestämmelserna och de system 
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och rutiner som redogörs för däri. Ett företag kan ha ett stort antal mellanhänder som 
har såväl omfattande uppgifter som utförs åt företaget som ett begränsat antal 
uppgifter. Koden är sannolikt inte tänkt att täcka alla dessa typer av mellanhänder 
och i det nuvarande förslaget till skrivning skulle begreppet mellanhänder därför få 
alltför omfattande räckvidd och det blir då problem att efterleva koden. För finans-
sektorns del kan det t ex omfatta alla försäkrings- och bolåneförmedlare som ett 
institut har. 

 
Det förefaller inte finnas någon möjlighet att använda sig av proportionalitet vid 
tillämpningen, vilket kommer att innebära svårigheter för mindre företag att efterleva 
koden i denna del.  
 
Vilka utgör mellanhänder? (sidan 16) 
I avsnittet nämns ett stort antal olika typer av mellanhänder; agenter, konsulter, 

ombud, dotterbolag, förmedlare m fl.) Som framgår ovan anser Bankföreningen att 

koden skulle få en alltför stor räckvidd om alla dessa skulle omfattas av begreppet. 

Det skulle innebära ett alltför omfattande arbete om alla aktörer som omnämns i 

detta stycket ska omfattas av alla de krav som framgår på sidan 21 om s.k. self-

assessments (se i rutan ”Verktyg” ). I vilket fall vore det bra om avsnittet kunde 

kompletteras med en överskådlig checklista. 

 

Landrisker (sidan 18) 

Under avsnittet finns en infogad ruta “Verktyg” som innehåller exempel på var det 

går att hitta mer information, vilket är bra. Bankföreningen skulle dock gärna se att 

innehållet synliggörs på ett tydligare sätt genom att de olika informationskällorna/ 

exemplen skrivs i punktform istället.  

 

Identitet (sidan 22) 

Av första stycket framgår vilka typer av kontroller som behöver göras angående 

mellanhandens identitet. Till detta bör även läggas till att man bör ta reda på 

information om mellanhandens /leverantörens/aktörens ledning och styrelse.  

 

Vidare bör listan över ”Varningsflaggor” kompletteras med en fjärde punkt “komplexa 

ägarstrukturer som ändras från tid till annan”.  

 

Verklig huvudman 

Bankföreningen anser att stycket ”Varningsflaggor” bör få en något ändrad 

rubricering och bör istället ändras till ”Varningsflaggor avseende verklig huvudman 

kan vara (istället för ”är”). Skälet är att det bland annat att det kan finnas fler exempel 

än som nämns men också att exemplen som nämns inte alltid måste ses som en 

varningsflagga, se nedan.  

 

Det nämns bland annat att en varningsflagga kan vara om verklig huvudman inte kan 

fastställas. Detta blir missvisande, eftersom det inte behöver utses en verklig 

huvudman för alla juridiska personer. Det finns uttryckliga undantag i lagen om 
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registrering av verkliga huvudmän. Börsnoterade bolag är i dag undantagna från 

kravet på att utreda en verklig huvudman. Den 1 januari 2020 träder lagändringar i 

kraft som innebär att inte heller börsnoterade bolags dotterbolag behöver utreda sin 

verkliga huvudman och att en verklig huvudman inte heller behöver utses för stater, 

regioner, kommuner eller juridiska personer som staten, regionen eller kommunen 

har ett bestämmande inflytande över. 

 

Även den sista punkten är missvisande – ”Offentliga tjänstemän eller politiskt 

exponerade personer  utgör verkliga huvudmän” (sk. PEP). I vissa fall blir personen 

en PEP just av den anledning att den är verklig huvudman för en viss juridisk person. 

Det är i ett sådant fall den juridiska personen själv som ger upphov till risken och inte 

den verkliga huvudmannen.  

 

Tilläggsremiss till Kod mot mutor (kompletterar avsnitt III Förebyggande åtgärder) 

 

Antikorruptionspolicy 

Företag kan ha valt att bedriva sitt arbete för att förhindra korruption på olika sätt och 

inte säkert att alla benämner sitt underliggande styrdokument för detta arbete som 

antikorruptionspolicy. Meningen ”Företaget ska ha en antikorruptionspolicy” bör 

därför modifieras och exempelvis lägga till ”eller något/några dokument med 

motsvarande innehåll”. I den nuvarande koden nämns bara policy, som kanske är ett 

bättre alternativ eller om det ska kopplas till korruption med tillägget ”för att motverka 

korruption” (behöver i så fall även justeras även i avsnittet ”Kommunikation och 

utbildning”). 

 

System för kontroll av mellanhänder och andra tredje parter 

Avsnittet innehåller att ”företag bör ha system för att hantera korruptionsrisker 

förknippade med andra tredje parter än mellanhänder”. Bankföreningen anser här att 

det krävs ett förtydligande vilka som avses med ”tredje parter”, förslagets räckvidd 

riskerar annars att bli mycket omfattande. 

 

Rapporteringssystem 

Begreppet ”Seriösa rapporter” är otydligt och behöver bytas ut, exempelvis till 

”Rapporter av substans”.  

  

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

  

Hans Lindberg  Agneta Brandimarti 


