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B E S L U T

Klarna Bank AB FI Dnr 21-188 
Verkställande direktör 
111 34 Stockholm 

Kopia till: 
Styrelsens ordförande  
Finansinspektionens kontaktperson Erika Lythell 

Undersökning av Klarna Bank AB – styrning, uppföljning och 
rapportering av kreditrisk   

Finansinspektionens beslut 

Finansinspektionen skriver av ärendet. 

Hur man överklagar, se bilaga.  

Ärendet 

Finansinspektionen underrättade den 11 januari 2021 Klarna Bank AB (ban-
ken) om att myndigheten hade inlett en undersökning med syfte att bedöma hur 
bankens styrning, uppföljning och interna rapportering av kreditrisker följer 
tillämpliga regelverk1.  

Granskningen har skett utifrån tillämpliga bestämmelser i 6 kap. i lagen 
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 1-2 och 5-7 kap. Finans- 
inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, risk-
hantering och kontroll i kreditinstitut och 1-2 kap. Finansinspektionens före-
skrifter och allmänna råd (FFFS 2018:16) om hantering av kreditrisker i kredit-
institut och värdepappersbolag. 

Banken har ombetts att inkomma med relevanta styrdokument och rapporter 
avseende kreditrisk för samtliga försvarslinjer. Finansinspektionen har även ge-
nomfört digitala möten med banken under februari och mars månad 2021, där 
Finansinspektionen tog del av relevant information och höll samtal med nyck-
elpersoner inom banken.  

1 Undersökningen innefattar inte huruvida banken efterlever regelverkskraven avseende kredit-
prövning och kreditbeslut. 
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Finansinspektionen har redovisat sina iakttagelser och preliminära bedöm-
ningar i en avstämningsskrivelse, daterad den 17 juni 2021. Banken har fått 
möjlighet att yttra sig och kom in med svar på engelska den 1 september 2021 
samt översatt till svenska den 15 september 2021. Finansinspektionen skickade 
kompletterande frågor den 22 september 2021. Bankens svar på frågorna in-
kom den 29 september 2021. 
 
Finansinspektionen får enligt 15 kap. 1 b § lagen 2004:297 om bank- och 
finansieringsrörelse avstå från ingripande om banken gör rättelse. 
 
Skälen för Finansinspektionens beslut  

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som Finansinspektionen 
bedömt som brister gällande dokumentation av riskaptit och riskstrategi 
avseende kreditrisk, åtskillnad av funktion och ansvar inom organisationen för 
kreditrisk samt kontrollaktiviteter och resurser inom funktionen för 
riskkontroll. Dessa brister har nu banken förklarat att banken har åtgärdat 
alternativt planerar att åtgärda.  
 
Finansinspektionen bedömer att de förtydliganden samt presenterade åtgärder 
som banken har angett är tillräckliga för att rätta till bristerna. Därmed finns det 
inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med 
anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.  
 
______________________ 
 
 
I detta ärende har verksamhetsområdeschefen Karin Lundberg beslutat efter fö-
redragning av seniora riskexperten Ulrika Stenbeck. I den slutliga handlägg-
ningen har även biträdande avdelningschefen Linda Löfgren samt tillförordnad 
biträdande avdelningschefen Christer Furustedt deltagit. 
 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
 
Karin Lundberg 
Verksamhetsområdeschef, Bank 
 
 Ulrika Stenbeck 
 Senior riskexpert 
  
 
 
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.



 
 
 

  
 

 
 
Hur man överklagar  
 
Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till 
förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men 
skicka eller lämna det till  
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.  
 
Ange följande i överklagandet: 
 

• Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress,  
e-postadress och telefonnummer 

• Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer 
• Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. 

 
Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress 
och telefonnummer.  
 
Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från 
den dag ni fått ta del av beslutet.  
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att 
pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i 
det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. 
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