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Konsumenter och företag måste kunna 
lita på finansmarknaden
En av de viktigaste uppgifterna för FI är att se till 
att det finansiella systemet är stabilt och att de 
finansiella produkter som konsumenterna 
behöver (exempelvis bankkonto, hemförsäkring, 
betalkort med mera) fungerar som de ska. 

FI bedriver tillsyn över de finansiella företagen 
för att förebygga problem som kan drabba både 
samhället i stort och enskilda konsumenter. 
Finansinspektionens uppdrag är att skydda de 
tillgångar, pengar och andra värdepapper, som du 
som konsument har i de finansiella företagen. 

Vi undersöker också hur företagen uppträder 
mot sina kunder och hur de informerar om sina 

produkter och tjänster. Bland annat bevakar FI att 
de företag som står under tillsyn har den ordning 
och reda som krävs. Den information som 
företagen lämnar om priser, villkor och risker ska 
vara tydlig och begriplig för kunderna. FI tar in 
information från företagen, och gör undersök-
ningar och analyser. Om det behövs kan och ska 
FI ingripa mot företag som inte följer reglerna.

Negativa effekter för samhället kan uppstå i 
den finansiella sektorn även om systemet i sig är 
stabilt. FI har därför fått ett utökat uppdrag. Den 
traditionella uppgiften att se till att det finansiella 
systemet är stabilt har kompletterats med en 
uppgift att stabilisera kreditmarknaden. Det är av 
den anledningen som FI bland annat vill se ett 
amorteringskrav.

Mycket av det arbete som FI gör är förebyg-
gande för att säkerställa att det finansiella 
systemet fungerar som det ska.

www.fi.se 
Webben är vår främsta informationskanal. Där 
finns mycket att läsa om regler, ärenden, 
under-sökande rapporter och statistik. På 
webbplatsen finns register över vilka företag som 
har tillstånd att bedriva verksamhet inom 
finansområdet. Ytterligare fakta och information 
om olika tjänster och produkter på finansmarkna-
den finns att hämta i appen ”Gilla Din Ekonomi”. 
Appen kan kostnadsfritt laddas ner på App Store 
och Google Play.
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Finansinspektionen övervakar finansmarknaden

Finansinspektionen (FI) är den myndighet som ger tillstånd till och övervakar 
banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondbolag och börser i Sverige. 
Den viktigaste uppgiften för FI är att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar med stabila företag och att det finns ett bra skydd för konsumenter.

Therese Wieselqvist Ekman, Sofia Bjursell och Alexander 
Neidert jobbar med privatekonomisk utbildning på 
Finansinspektionen.
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På www.kollpacashen.se finns flera studiematerial inom privatekonomi - en film, tävling, webbspel och lärarhandledning.

Fakta, information och utbildning  
För att stärka konsumenterna på finansmarkna-
den arbetar FI med information och utbildning. 
Om finansmarknadens kunder kan mer om 
privatekonomi är det möjligt för kunden att ställa 
bra frågor om produkter och tjänster när han eller 
hon är i kontakt med företagen på marknaden. FI 

samverkar med myndigheter, organisationer och 
privata företag för att utbilda olika målgrupper 
(www.gilladinekonomi.se). För elever i gymnasie-
skolan respektive högstadiet finns filmerna Koll 
på cashen (www.kollpacashen.se) och Livet och 
pengarna. 


