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Summary 
Due to the recent financial turmoil we have noticed how exposed our 
financial situations are. Not only the financial market has been affected but 
also major socio-economic crises have risen as a result of the recession. 
Despite this, there is a willingness to take part in trading on the financial 
market. Considerable amount of money is involved in the securities market 
which makes it obvious that many of us want to take advantage of this and 
become participants. This has led to more investment banks establishing 
businesses in Sweden offering different services like corporate finance and 
asset management. When offering a variety of services within the same 
company potential conflicts of interest may arise. The conflicts considered 
to be most undesirable are those that hinder accurate information to become 
public and further prevents the development of a transparent and efficient 
financial market. This paper has focused on how valuable information in an 
investment bank can create conflicts of interest and what the direct 
consequences for bank customers will be. 
 
Investment banks’ self-regulation has become an essential part in the 
Swedish law when it comes to conflicts of interest. The law on the Swedish 
securities market is fairly general and FI has clarified the meaning of the 
law by publishing regulations and general advice. Investment banks have 
therefore been able to on their own term choose how to disclose conflicts of 
interest in their bank. When discussing self-regulation terms like corporate 
governance and stakeholders are often mentioned. Corporate governance is 
considered to improve transparency in businesses and create a sense of 
responsibility towards the company’s stakeholders. When it comes to 
conflicts of interest, this becomes a difficult task when a part of the 
corporate governance process is to evaluate oneself and ones own corporate 
ethics.  
 
The future regulations of conflicts of interest are uncertain but it is clear that 
the market consider it an important issue, which should be highlighted and 
discussed. This essay analyses corporate governance and ethical standards 
and what stakeholders may require from investment banks. The conclusion 
presented argues that the conflicts of interests and risks that exist are a result 
of the flow of confidential information within the bank since they work with 
both the primary and secondary market. Further conflicts of interest will 
arise from the fact that employees can unfairly appropriate oneself this 
information. In order to reduce these risks Chinese walls are required in 
order to provide firewalls between the different departments. Apart from 
Chinese walls, corporate governance that promotes long-term relationships 
with clients will minimize the risks of conflicts and lead to greater 
transparency within the bank.  
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Sammanfattning 
Med de senaste decenniernas finansiella oroligheter bakom oss har vi blivit 
upplysta om hur känsliga våra finanser kan vara. Inte bara den finansiella 
marknaden har påverkats utan även stora samhällsekonomiska kriser har 
blivit till följd av recessionerna. Trots detta finns det på marknaden en vilja 
att handla med värdepapper. Stora summor omsätts onekligen på 
värdepappersmarknaden och naturligt är att flera vill ta del av detta. Detta 
har lett till att fler investmentbanker har startat verksamheter i Sverige och 
erbjuder ett flertal tjänster beroende på om man söker nytt kapital, 
förvaltning av befintligt kapital eller rådgivning. Att erbjuda flera tjänster 
inom samma företag innebär att potentiella intressekonflikter kan 
uppkomma på olika sätt och som är av olika karaktär. De som anses vara 
mest oönskade är de som hindrar att korrekt information offentliggörs för 
allmänheten och vidare motverkar utvecklingen av en transparent och 
effektiv värdepappersmarknad. Denna uppsats har fokuserat på hur värdefull 
information florerar inom investmentbanken och vad detta innebär för 
bankens kunder.  
 
Den svenska lagstiftningen beträffande intressekonflikter har gett 
självreglering hos investmentbankerna stort utrymme. Lagen om 
värdepappersmarknaden reglerar ämnet ytterst generellt och FI har vidare i 
föreskrifter och allmänna råd försökt klargöra vad lagen egentligen innebär. 
Investmentbankerna har därmed fått i uppgift att på egen hand vidta de 
åtgärder som krävs för att röja intressekonflikter inom banken. Corporate 
governance och stakeholders är begrepp som återkommer när självreglering 
diskuteras. Corporate governance anses förbättra insynen hos företag och 
genererar ansvarstagande hos ledningen. När det kommer till 
intressekonflikter blir detta en svår uppgift då en del av processen innebär 
att utvärdera sig själv och sin egen företagsetik. Stakeholder teorin innebär 
att bankerna idag har ett flertal intressenter som de måste tillfredsställa för 
att kunna överleva på marknaden. 
 
Frågorna kring framtidens reglering av intressekonflikter är i dagsläget oviss 
men tydligt är att marknaden och lagstiftarna anser det vara en viktig fråga 
som bör belysas och diskuteras. Uppsatsens analys diskuterar utifrån 
corporate governance och etiska normer vad stakeholders kan kräva av 
investmenbankerna. Slutsatsen som presenteras menar att 
intressekonflikterna och riskerna som finns har sin grund i flödet av känslig 
information mellan primär- och sekundärmarknaden och att anställda på 
bankerna som parallellt arbetar på dessa marknader kan ta del av denna 
information. För att kunna minska dessa risker krävs att de så kallade 
Chinese Walls används så att informationen isoleras mellan de olika 
avdelningarna. Ytterligare krävs en corporate governance som främjar 
långsiktiga relationer till sina kunder och leder till större öppenhet inom 
företaget men samtidigt utgör en konkurrensfördel.  
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Förord 
Med detta examensarbete avslutar jag härmed mina juridikstudier. Jag har 
sett framemot detta ögonblick men nu när jag tar steget ut i arbetslivet så är 
det med skräckblandad förtjusning. Jag vill tacka Lars Gorton som ställt upp 
som handledare både under vårterminen och under sommaren. Jag vill även 
tacka mina kursare och vänner som gjort studietiden till en tid att minnas. 
Sist men inte minst, tack familjen för att ni stödjer och uppmuntrar mig till 
att gå min egen väg! 
 
 
Lund augusti 2010 
 
 
Elisabeth Heide 
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Förkortningar 
VpmL  Lagen om värdepappersmarknaden 

MiFID  Direktiv, Marknader för finansiella instrument 

OECD  Organisation for Economic Co-Operation and 

Development 

IOSCO International Organization of Securities 

Commissions 

FI Finansinspektionen 

LHF Lagen om handel med finansiella instrument  

SOU Statens offentliga utredningar 

Prop. Proposition 

EG Europeiska gemenskapen  

EU Europeiska unionen 

FFFS Finansinspektionens författningssamling 

M&A Mergers and aquisitions 

MTF Multilateral handelsplattform 

NGM Nordic Growth Market 

ABL Aktiebolagslagen 



 5 

1 Inledning  

1.1 Den finansiella marknadens framväxt 

Under de två sista decennierna under 1900-talet skedde stora förändringar i 
Sverige. Tidigare arbetade de svenska bankerna endast med den svenska 
marknaden och de finansiella tjänsterna som fanns tillgängliga var 
branschuppdelade. Börsmonopolet och den aktiemarknad som fanns 
handlade primärt med storföretag och förmögna individer.1 
Förutsättningarna som tidigare gällde på den svenska marknaden 
förändrades radikalt och de tidigare hindren och restriktionerna på 
kapitalflöden och gränsöverskridande bankverksamhet som präglade den 
tidigare marknaden har lättats på. Det var tidigare även hårt reglerat med 
exempelvis handelshinder mellan länder, marknader och produkter2 I mitten 
av 1980-talet började avreglering av marknader, internationalisering av 
näringslivet och en aktiemarknad ta fart vilket involverade och påverkade 
allt fler hushåll. Banker och företag startade nya globala allianser. Det 
svenska medlemskapet i EU markerade ytterligare ett steg i 
internationaliseringen vilket resulterade i en liberalisering av 
världshandeln.3 Den finansiella marknaden som i högsta grad är 
internationell kräver regelharmonisering för att stabilitet och skydd för 
aktörerna skall skapas. Inom EU pågår harmoniseringen av lagarna på 
finansmarknadsområdet vilket leder till ytterligare integrering av länderna i 
EU och vidare ökar handeln med värdepapper inom området.4

 
  

Finansmarknaden har spelat en stor roll för den moderna tillväxten vilket 
lett till en naturlig utveckling av mängden av finansiella tjänster som erbjuds 
både sparare och investerare av värdepappersbolag5. Även om den globala 
finansmarknaden omfördelar risken och skapar möjligheter att diversifiera 
så har den senaste finanskrisen visat hur sårbart våra privata och statliga 
finanser kan vara. Under en lång tid har investmentbankers verksamhet och 
dess betydelse varit uppe på tal.  Denna sort av institutioner har 
kännetecknats av att agera mer pådrivet och vara mer transaktionsinriktade 
än vad som tidigare setts av affärsbanker. På senare tid har dessa 
transaktioner genererat stora intäkter vilket lett till att diskussionerna kretsat 
kring om bankerna drivit på börsintroduktioner och företagsförvärv och tagit 
fram tvivelaktiga analyser och företagsvärderingar som ibland varit utsatta 
för subjektiv påverkan.6

                                                
1 Stein P, Globalisering och kapitalmarknad, s. 21 

 De senaste årens stora upp- och nedgångar på 
börsen har gjort att stora finansiella värden har tillkommit eller utplånats 

2 SOU 2008:12, s.93f. 
3 SOU 2004:47, s.105 
4 SOU 2008:14, s.98f. 
5 Värdepappersbolag kommer genomgående i uppsatsen ha benämningen investmentbank, 
värdepappersbolag, värdepappersföretag och finansiella företag/institut. Samma definition 
gäller för alla benämningar och definitionen kan hittas under kap 3 om investmenbanken. 
6 SOU 2004:47, s. 143 
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men också skapat frågeställningar kring bristande rådgivning till oerfarna 
och mindre placerare7. Förtroendeproblemen som investmentbankerna 
följaktligen dragits med har uppmärksammats i media. Journalistiken har 
blivit mer kritiskt granskande och genom ständiga rapporteringar och ett 
stort informationsflöde om den finansiella marknaden har allmänheten blivit 
mer medvetna. Således har värdepappersinstitutens integritet och omdöme 
ifrågasatts på ett sätt som tidigare ej gjorts.8

 
  

1.2 Frågeställning 

Vad är en fullservice investmentbank? 
 
Vilka intressekonflikter och risker finns i en fullservice investmentbank och 
på vilket sätt kan dessa minimeras?  
 
Kan en självreglering hos investmentbankerna leda till en mer transparent 
och öppen verksamhet?  
 

1.3 Syfte 

Mitt syfte är att ge en redogörelse för en av aspekterna av den så omtalade 
investmentbankverksamheten. Det är fascinerande att de senaste årens 
finansiella turbulens har medfört en global omreglering av den finansiella 
marknaden. Ekonomiska teorier som tidigare inte ansetts vara en del av 
juridiken har nu blivit en naturlig del för lagstiftarna att ta hänsyn till. Den 
rättsekonomiska aspekten är enligt mig viktig då det idag knappt är möjligt 
att diskutera affärsjuridik utan att ha ekonomiska förutsättningar i åtanke. 
Därmed hoppas jag kunna återge en rättvis bild av de intressekonflikter som 
finns hos en investmentbank.  
 

1.4 Avgränsningar 

Jag har begränsat studien endast till investmentbanker och uteslutit de 
intressekonflikter som uppstår inom en universalbank som även bedriver 
utlåningsverksamhet till sina kunder. Det är ej min avsikt att undersöka om 
regelverken kring eventuella ekonomiska brott som finns i samband 
intressekonflikterna är tillräckliga utan endast fastställa vilka risker det 
finns. Därtill undersöker jag vad corporate governance egentligen innebär i 
form av intern självreglering.  

                                                
7 SOU 2003:22, s.34 
8 SOU 2004:47, s.108ff. 
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1.5 Metod och material 

Uppsatsen präglas av en rättsdogmatisk metod. I de fall som lagarna har 
varit oklara har förarbeten gett en vägledning om hur lagtexten skall förstås. 
 
Informationen som samlats in består främst av sekundära källor som i detta 
fall varit nödvändiga för uppsatsen. Eftersom mitt ämne är nära korrelerat 
till ekonomisk teori hämtas en stor del av mitt material i ekonomiska teorier 
och tidskrifter. Genom att vända mig till detta material har jag kunnat få 
tillgång till den senaste forskningen kring detta ämne.  
 

1.6 Disposition 

Uppsatsen utgörs av sex kapitel. Det inledande kapitlet kommer en 
genomgång av marknaden och de finansiella instrument som finns, för att 
läsaren skall ges en förståelse för de tjänster som erbjuds och vilken 
betydelse värdepappersmarknaden har. Därefter kommer 
investmentbankernas tjänster kort gås igenom för att i kapitel 3 och 4 
diskutera intressekonflikter och vad corporate governance kan ha för 
betydelse för problematiken som tas upp. Avslutningsvis kommer en analys 
och kommentarer ges med bakgrund av de tidigare kapitlen.  
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2 Värdepappersmarknaden 
Den finansiella sektorn har grundläggande funktioner som 
kapitalförmedling, riskhantering och betalningsförmedling. De finansiella 
marknaderna och aktörerna på denna marknad fullgör dessa funktioner. 
Systemet omfattar olika marknader som aktiemarknaden, kreditmarknaden 
och derivatmarknaden som i sig inkluderar aktörer i behov av krediter och 
utlåning och de som har behov av investeringar och omfördelning av 
överskottskapital.9 Huvuduppgiften för marknadsplatsen är därför även ur 
samhällsekonomisk synpunkt väldigt viktig. Kännetecknande är också att 
det är fri etableringsrätt och fri konkurrens mellan marknadsplatser för att 
främja en effektiv och dynamisk utvecklig av börsområdet. Idag finns en 
reglerad marknad och en Multilateral handelsplattform (MTF). Reglerade 
marknader är idag Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market (NGM). 
Under MTF finns flera som ryms under beteckningen, AktieTorget är 
exempelvis en av dem.10

 
  

De finansiella aktörer och institut som handlar på värdepappersmarknaden 
utgörs av både mäklare som köper och säljer för andras räkning. 
Marknadens prissättning ger allmänheten information om vad som krävs för 
en kapitalanskaffning. På detta sätt sker handeln på marknaderna och kapital 
överförs från finansiärer till mottagare och risken fördelas och sprids på 
mindre poster på den finansiella marknaden.11 Den första offentliga 
transaktionen för ett bolags aktier sker på en så kallad primärmarknad och 
på sekundärmarknaden sker alla transaktioner som sker efter den första 
offentliga transaktionen. Dessa två marknader är därmed beroende av 
varandra för att marknaden skall fungera väl.12 Primär- och 
sekundärmarknaden skapar olika möjligheter för investmentbanker att 
arbeta med men innebär också skyldigheter13. Regleringen på 
värdepappersmarknaden är omfattande med lagar, förordningar, 
myndighetsföreskrifter, rekommendationer från branschorganisationer och 
även självreglering för att verka för god sed på marknaden. Denna reglering 
är i större delar baserad på EG-rätten.14

 
  

2.1 Primärmarknaden 

När företag säljer aktier för första gången över en börs eller vid 
genomförandet av en nyemission så görs detta på primärmarknaden.15

                                                
9 Prop. 2006/07:115, s. 264 

 
Vanliga motiv för notering av ett bolags aktier är expansion som kräver 

10 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 36f. 
11 Prop. 2006/07:115, s.265 
12 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 33 
13 Boatright J, Conflicts of Interest in Financial Services, s. 210 
14 Prop. 2006/07:115, s. 247f. 
15 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 33 
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kapital och få tillgång till riskkapital, men även publicitet, 
internationalisering och ägarrelaterade motiv kan ligga bakom en 
börsnotering.16

 
  

2.2 Sekundärmarknaden 

Handeln med tidigare noterade värdepapper sker på sekundärmarknaden. 
Här spelar värdepappersbolagen en stor roll. Det som kännetecknar 
sekundärmarknaden är att all handel sker anonymt och bolagen agerar som 
mellanhänder. Handeln som sker på sekundärmarknaden sker utan att 
utgivaren av värdepapperen berörs. Placerarna förändrar sitt innehav av 
värdepapper när så önskas och de kan även välja att omvandla dem till 
likvida medel utan att emittenten av värdepappren påverkas.17  En 
förutsättning för en väl fungerande värdepappersmarknad är att 
sekundärmarknaden fungerar som den ska. Existensen av 
sekundärmarknaden verkar som en garant för att investeraren senare ska 
kunna sälja tillgången. Värdepappersinnehavare handlar gärna inte på 
primärmarknaden om det är omöjligt att sälja vidare sitt innehav när de 
behöver tillgång till kontanta medel.18 Det finns även andra skäl som gör 
sekundärmarknaden viktig. Möjliggörandet av en effektiv hantering av risk 
är ett. Riskspridningen på aktiemarknaden gör att flera investerare kan få 
högre avkastning på sitt kapital utan att bära hela risken som en individuell 
investering skulle innebära.19

 
  

2.3 De finansiella instrumenten 

Kärnan i värdepappersmarknaden är de olika finansiella instrumenten som 
finns tillgängliga på marknaden. En definition av begreppet finansiella 
instrument finns i 1kap 4§ VpmL. Enligt lagen så finns olika finansiella 
instrument som överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, 
fondandelar och finansiella derivatinstrument. Överlåtbara värdepapper är 
sådana som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden som aktier och 
obligationer. Penningmarknadsinstrument omfattar statsskuldväxlar, 
inlåningsbevis och andra instrument som normalt omsätts på 
penningmarknaden, dock inte betalningsmedel. Fondandelar är andelar i 
fondföretag och investeringsfonder. Slutligen finns finansiella 
derivatinstrument som är derivatinstrument som bland annat kan hänföras 
till optioner, terminskontrakt och swappar.20

                                                
16 Grundvall B et al, Vägvisare till börsen, s.23 

 Det kan sägas att de finansiella 
instrumenten delas in i två kategorier. Den första är instrument som ger eller 
kan komma att ge ett aktieägarinflytande och den andra som baseras på 
obligationsrättsligt avtal mellan parter. Nya finansiella instrument som 

17 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 47 
18 Nyberg L et al, Penningmarknaden, s.84 
19 SOU 2000:11 Bilaga B, Volym B:265 
20 SFS 2007:528, 1kap. 4§ 
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hybrider har på senare år tillkommit och tänjt på gränserna vilket gjort att 
gränserna mellan de olika instrumenten svåra att urskilja. De kan vara en 
kombination av en obligation och exempelvis en option. Vissa finansiella 
instrument som har sin grund i ett avtal kan ibland innebära en rättighet till 
en underliggande tillgång, en obligation eller ett derivat istället för att ge ett 
direkt förfogande över en tillgång.21

 
  

2.4 Värdering och prissättning 

På en effektiv marknad är priserna på de finansiella tillgångarna en spegling 
av ett fritt informationsflöde och all information som är relevant är 
tillgänglig för aktörerna på marknaden. Genom att informationsflödet stryps 
eller blir skevt av olika konflikter så påverkas marknadsdeltagarnas 
aktiviteter då de inte får tillgång till all relevant info. På en orolig marknad 
kan priserna även påverkas starkt av rädsla och psykologi vilket resulterar i 
en felaktig prissättning.22 Värdepapperstransaktioner kännetecknas av en 
oregelbunden dynamik i priser och volymer som inte kan förutses med 
vanliga linjära prognosmetoder. Bristen på förutsägbar avkastning på 
aktiemarknaden genom klassiska linjära metoder har lett till studier som 
försökt visa slumpmässigheten för aktiemarknaderna. Slumpmässiga 
metoder är inte heller användbara för att förutsäga marknaden då bättre 
resultat kan erhållas då analytikern förutsätter att det finns ett underliggande 
förhållande i aktiekursens utveckling och dess historiska trender. 
Möjligheten att definiera tid eller prisrelaterade villkor för transaktionerna 
minskar effekten av slumpmässighet på värdepappersmarknaden, eftersom 
investerare kan välja i vilken ”omgivning” ordern kommer att genomföras. 
Omgivningen kännetecknas av de trender som tycks vara väsentliga i 
samband med investerarnas strategier och förväntningar. 23

 
 

När ett företag ska börsnoteras eller önskar ett nytt kapitaltillskott måste 
bolaget värderas för att prissättning av aktier senare kan ske. 
Utgångspunkten är att det krävs omfattande kunskap om företaget ifråga vad 
gäller verksamheten, dess framtida strategi och andra makroekonomiska 
faktorer. Vad gäller företaget i sig så beräknar man nuvärdet av företagets 
förväntade värdeökningar eller utdelningar. Ett alternativt sätt att beräkna ett 
bolags värde kan göras genom att företagets rörelse värderas genom att se 
till realtillgångarna24

                                                
21 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 28f. 

. Studier har visat att prissättningen vid 
nyintroduktioner har präglats av en underprissättning. En förklaring till 
underprissättning är att det råder en informationsassymetri som råder mellan 
de som känner till ett bolags verkliga värde, välinformerade investerare, och 
övriga investerare vilket leder till att de övriga investerare som är sämre 
informerade få en större andel av bolag med mindre värde. För att få 
kompensation för detta kräver de sämre informerade investerare att 

22 Strömqvist M, Hur påverkar blankning finansiella marknader, s.1f. 
23 Carretta A et.al (red.), New Drivers of Performance in a Changing World, s.93ff. 
24 Detta sätt används när företaget främst innehar tillgångar som prissätts på en marknad, 
t.ex. ett fastighetsföretag. 
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emittenterna åsätter aktierna lägre kurs än marknadsvärdet för att det skall 
vara lönsamt för investerare att vara kvar på marknaden.25 
Värdepappersbolagen får en betydande roll på marknaden eftersom dessa 
företag utför kvalificerade analyser vid identifiering av 
investeringsmöjligheter och bästa strategi för att uppnå bästa möjliga 
resultat26

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 42f. 
26 Carretta A et.al (red.), New Drivers of Performance in a Changing World, s.93ff. 
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3 Investmentbanken 

3.1 Definition av investmentbank 

De som står under FI:s tillsyn och kallas värdepappersinstitut eller 
värdepappersföretag/bolag agerar oftast som mellanhänder mellan 
värdepappersmarknaderna, investerare och emittenter. Investmentbank är 
den engelska termen för värdepappersföretag som har särskilda tillstånd att 
tillhandahålla värdepapperstjänster i Sverige.27 Investmentbankerna agerar 
specialister på olika finansiella funktioner på kapitalmarknaden. Förutom att 
de agerar mellanhänder mellan låntagare och placerare skapar de också nya 
finansiella instrument.28 För att yrkesmässigt bedriva värdepappersrörelse 
krävs tillstånd av finansinspektionen enligt 2kap i VpmL29

 
.  

3.2 Fullservice investmentbank och dess 
tjänster 

Instituten som förvaltar medel eller lämnar investeringsråd till sina kunder i 
samband med kapitalanskaffning kan även samtidigt uppträda som 
mellanhand vid köp och försäljning av finansiella instrument.30 
Investmentbankerna har tidigare främst erbjudit tjänster som att medverka 
vid emissioner av värdepapper men idag har deras verksamhet expanderat 
och de har även som huvuduppgift att tillse att andrahandsmarknaden 
fungerar genom att agera mäklare, handlare och marknadsgaranter31

 
.   

3.2.1 Research 
I research avdelningen sker en analys av den information som tros vara av 
värde för handlare och mäklare. Ofta rör det sig om fakta och kunskap som 
statistik, kommande events som på något sätt kan kopplas till den finansiella 
produkten som är till salu.32 Analytikerna får då i uppgift att regelbundet 
analysera ett företag och dess aktier. Analyserna är generellt utformade och 
riktar sig till värdepappersbolagets kunder allmänt eller kan ibland även vara 
riktade till kunder på en specifik avdelning33

 
.  

                                                
27 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 125f. 
28 KPMG, Finanshandboken, s.17f. 
29 SFS 2007:528, 2kap 
30 Prop. 2006/07:115, s.265 
31 KPMG, Finanshandboken, s.19 
32 Hasselström A, On and Off the Trading Floor: An inquiry into the everyday fashioning of 
financial market knowledge, s. 67 
33 Grundell E et al, Regelverk på värdepappersmarknaden, s.24 
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3.2.2 Sales and trading 
Då värdepappersföretag agerar som mellanhänder för köpare och säljare på 
marknaderna får sales and trading avdelningen för kundens räkning eller 
som huvudman att köpa eller sälja värdepapper. Genom att de utför dessa 
tjänster får de betalt i form av en provision kallad courtage.34 Mäklare 
sammanför köpare och säljare och agerar för att upprätthålla ett nätverk som 
kopplar samman marknadsaktörerna. All handel som de arbetar med sker för 
kunders räkning och de tar därmed aldrig egna positioner. Mäklare får 
endast genomföra transaktioner på specifik order av kontoinnehavaren, eller 
efter särskilda instruktioner. Handlare tar däremot egna positioner och 
handlar i eget namn och för egen räkning. Genom att de ställer kurser till 
varandra, till emittenter och till placerare upprätthåller de marknader och de 
får förtjänst genom skillnaden mellan köp och säljkursen.35

 
  

3.2.3 Asset Management 
Asset management/kapitalförvaltning består i att hantera investerarnas 
pengar. Den kan delas upp i två huvudkategorier, traditionell 
kapitalförvaltning och alternativ förvaltning som inkluderar hedgefonder 
och private equity-fonder. En hedgefond är en fond som har absolut 
avkastning som mål och friare placeringsregler än andra fonder. Man kan 
blanka värdepapper, det vill säga sälja värdepapper man inte äger. Dessutom 
kan hedgefonder använda sig av belåning och derivatinstrument, i syfte att 
öka eller minska risken i förvaltningen. Private equity-företagen investerar i 
bolag med god tillväxt- och utvecklingspotential och delar såväl framgång 
som risk med portföljbolagens övriga delägare och management. 
Investeringar kan ske i såväl tidiga som sena skeden av ett företags 
utveckling. I allmänhet sker investeringar inte i börsnoterade företag, om det 
inte handlar om utköp från börsen. För tillväxtbolag i tidiga faser kan 
private equity vara det enda finansieringsalternativet då risknivån är för hög 
för banklån.36

 
  

3.2.4 Corporate Finance 
Investmentbanker tillhandahåller rådgivning för att bistå sina klienter med 
M&A:s och omstruktureringar. Corporate finance avdelningen agerar då 
som rådgivare. De tar hand om många tekniska aspekter i samband med 
transaktionerna och omstruktureringarna. Vid M&A:s, samlas och bearbetas 
information om företagen som deltar i transaktionen av corporate finance 
avdelningen. Corporate finance spelar en viktig roll för att utforma, 
strukturera och verkställa M&As. Men investmentbankerna tillhandahåller 
inte bara rådgivning för M&As utan omstrukturerar även ett företags 
                                                
34 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 126f. 
35 KPMG, Finanshandboken, s.18f. 
36 Finansinspektionens rapport, Hedgefonder och private equity – bankernas och 
försäkringsföretagens exponeringar, 21f. 
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tillgångar om så önskas.37 Emittenter kan även få hjälp av 
värdepappersinstitutens corporate financegrupp med en börsnotering. 
Ytterligare kan de utgöra garant när emittenterna söker kapital på 
marknaden.38 Corporate finance-avdelningen har en viktig roll vad gäller att 
placera emissioner på investerare enligt vad som överenskommits med 
emittenten. De erbjuder följaktligen både rådgivning och andra tjänster på 
primärmarknaden.39 För att driva corporate finance-verksamhet krävs 
tillstånd enligt lag. Värdepappersinstitutet bör beakta intressekonflikter och 
ha rutiner för hantering av dessa. Kontroll bör göras innan institutet åtar sig 
ett nytt uppdrag för att undersöka hur situationen ser ut och om det finns 
konflikter med institutets och medarbetares intressen samt mellan kunder 
som finns hos institutet. 40

 
 

 

                                                
37 Iannotta G, Investment Banking A Guide to Underwriting and Advisory Services, s.5  
38 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 126f. 
39 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 141 
40 Svenska Fondhandlarföreningen, Principer och riktlinjer för corporate finance 
verksamhet, s.2 



 15 

4 Intressekonflikter 
Det finns två typer av intressekonflikter, de faktiska och potentiella. De 
faktiska intressekonflikterna uppträder när en investmentbank agerar mot sin 
kunds intresse. Den potentiella konflikten är i de flesta fall något som man 
får acceptera som en oundviklig aspekt vid genomförandet av de tjänster 
banken erbjuder.41 Konflikterna som kan uppstå i en investmentbank har sin 
grund i situationer där två eller flera intressenter har motstående intressen. I 
bankverksamheten uppkommer de i samband med uppdrag där 
investmentbanken företräder sina klienter i ett ekonomiskt avseende.42 
Problemet med insiders och intressekonflikter uppkommer då handeln 
grundar på värdefull information som vissa aktörerna besitter. Genom att ha 
tillgång till denna information värderar man i sin tur finansiella instrument. 
Informationen blir en sorts vara som behövs för att kunna öka förtjänsten 
vid förvärv av på den finansiella marknaden.43 När konsumenterna av 
finansiella tjänster har ett betydande informationsunderläge i förhållande till 
de professionella aktörerna ger det upphov till svårhanterliga 
intressekonflikter som kan skada förtroendet för företagen44

 
.  

Det är till viss del oundvikligt att undgå intressekonflikter hos en 
investmentbank men när marknaden inte är tillräckligt transparent så visar 
det sig ännu tydligare hur intressekonflikterna kan påverka verksamheten. 
Potentiella konflikter uppstår därmed när de finansiella firmorna deltar i det 
direkta flödet av kapital i en marknadsorienterad ekonomi.45 När 
värdepappersföretag bedriver flera verksamheter blir det därmed stor 
sannolikhet att det uppkommer intressekonflikter både inom företaget och 
mellan företagets kunder46

 
.  

Komplexiteten hos spridningen och tillgängligheten av finansiella 
instrument har öppnat för att den finansiella verksamheten skall bedrivas 
effektivt och en öppenhet mellan banker och deras kunder förespråkas47

                                                
41 Boatright J, Conflicts of Interest in Financial Services, s.203 

. 
Skyddet för investerare på värdepappersmarknaden ligger i att 
informationen är korrekt och samtidig. Strävan mot ett förbud mot missbruk 
av information är att alla uppgifter och bedömningar skall offentliggöras om 
den kan påverka marknadens värdering av ett värdepapper och att denna 
information blir tillgänglig samtidigt för alla aktörer. Genom att 
informationsövertaget kan missbrukas uppstår därmed faktiska och 
potentiella intressekonflikter genom att insynspersoner faktiskt har 

42 Nord & Thorell (red.), Intressekonflikter och finansiella marknader, s.18f.  
43 SOU 2006:50, s.289 
44 Prop. 2006/07:115, s.266 
45 Walter, I, Conflicts o Interest and Market Discipline Among Financial Service Firms, s. 
361f. 
46 Boatright J, Conflicts of Interest in Financial Services, s.204 
47 Carretta A et al (red.), New Drivers of Performance in a Changing World, s.215 
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möjligheten att använda sig av relevant informationen innan börsen fått ta 
del av den..48

 
  

4.1 Transparens 

Med transparens menas hur mycket och vilken information som investeraren 
har tillgång till vid handel på värdepappersmarknaden49. Tveksamhet och 
misstroende har till viss del sin grund i brist på kunskap om motstående 
part. Genom att visa öppenhet och insyn i verksamheten kan man lätta på 
eventuellt tvivel. För att få tillräcklig insyn och kunskap får inte 
informationen vara för komplicerad så att endast de anställda kan förstå och 
dra slutsatser av den. Förtroendet hos investmentbankernas kunder skapas 
genom att de förmedlas information som är tydlig och korrekt. Dock är det 
viktigt att se till att det är relevant information som lämnas till mottagaren.50 
Argumenten för en ökad transparens baseras på målet om 
marknadseffektivitet och smidigt genomförande vid ekonomiska 
transaktioner på marknaden. Detta syfte berör i synnerhet bankerna och 
konsumenterna av finansiella tjänster. Att inte ha transparens framhäver den 
asymmetri som finns vad gäller informationsfördelning, en problematik som 
är typisk vid relationer mellan banker och deras kunder.51

 
  

4.2 Effektivitet 

Ett villkor för att marknaden skall vara effektiv är att det finns tillräckligt 
med antal aktörer på marknaden. Detta krävs för att ingen enskild köpare 
eller säljare kan påverka prisnivån. Ytterligare villkor är att investerare har 
tillgång till all relevant information.52 Om en analysenhet inte är fristående 
från övrig verksamhet kan andra enheter som corporate finance utöva 
inflytande över analysernas innehåll. Relationerna mellan de olika 
finansiella verksamheterna inom ett värdepappersbolag kan påverka 
objektiviteten och därmed äventyra effektiviteten på marknaden.53 
Corporate finance-avdelningen har genom sin verksamhet stor insyn i sina 
kunders verksamhet. Vid emissioner innehar de känslig information om sina 
kunder som ej får komma ut till andra avdelningar i institutet.54 En effektiv 
marknad har som förutsättning att den underliggande informationen som ges 
till aktörerna är korrekt55

 
.  

                                                
48 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s.30f. 
49 SOU 2000:11 Bilaga B, Volym B:275 
50 SOU 2004:47, s. 156 
51 Carretta A et al (red.), New Drivers of Performance in a Changing World, s.215f. 
52 Vinell L, Aktiers avkastning och risk, s.216f. 
53 Grundell E et al, Regelverk på värdepappersmarknaden, s.26 
54 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 141 
55 Carretta A et al (red.), New Drivers of Performance in a Changing World, s.215f. 
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4.3 Lagar och regleringar 

Det globala samarbetet är viktigt vilket medfört att de svenska lagarna inom 
området är baserade på utgivna riktlinjer och direktiv av internationella 
organisationer, EG-förordningar och EG-direktiv. Det man sökt med 
omfattande regelverk är en harmonisering på de finansiella marknaderna i 
syfte att öka konsument- och investerareskyddet.  
 
Direktiven som nämns nedan har antagits enligt den så kallade 
Lamfalussymodellen, en modell som möjliggjorde ett snabbare 
lagstiftningsförfarande och en mer flexibel lagstiftning. 
Lamfalussymodellen tillämpas förutom för värdepappersmarknadsområdet 
även för bank-, försäkrings- och fondlagstiftning. Modellen innebär att 
regelgivningen och uppföljningen delas in i fyra nivåer. EU-lagstiftningen 
utgör nivå ett. Nivå två innebär den politiska nivån där 
genomförandebestämmelser antas för att fylla ut principerna som beslutats 
på nivå ett. Nivå tre är tillsynssamarbete mellan myndigheter och nivå fyra 
utgörs av regelefterlevnad.56

 
   

4.3.1 MiFID 2004/39/EG 
Direktivet om marknader för finansiella instrument, MiFID, började gälla 
2007 för den Europeiska värdepappersmarknaden. Direktivet har inneburit 
en mer omfattade, harmoniserad och detaljerad reglering av marknaden för 
finansiella instrument men den innebär också mindre möjligheter för 
nationella initiativ inom området. MiFID föreskriver organisatoriska regler 
och uppföranderegler om hur om intressekonflikter skall tacklas. Vad gäller 
analytiker och de potentiella intressekonflikterna så har EU:s lagstiftare valt 
att basera sina regler på IOSCOs principer.57 IOSCO samarbetar med över 
100 tillsynsmyndigheter för att på en global nivå skapa riktlinjer och regler 
för aktörer på värdepappersmarknaden. Som en internationell organisation 
för värdepapperstillsyn har de som målsättning är att öka skyddet för 
investerare och förespråka en marknadsintegritet genom utbyte av kunskap 
och erfarenhet värdepappersmarknaderna emellan.58 Det finns 38 utgivna 
principer som föreskriver hur man skyddar investerare, skapar en rättvis, 
transparent och effektiv marknad. En transparent handel på 
sekundärmarknaden samtidigt som nationell lagstiftning bör vara utformad 
på så sätt att marknadsmanipulation och orättvis handel motverkas. 
Lagstiftarna bör även se till att intressekonflikter undviks, offentliggörs eller 
blir eliminerade. Tillsynsmyndigheterna skall även ha möjlighet att utreda 
och göra omfattande inspektioner för att se till att regelverken efterlevs.59

 
  

MiFID:s regelverk vilar på fyra pelare: (i) organisatoriska åtgärder, (ii) 

                                                
56 Nord & Thorell (red.), Intressekonflikter och finansiella marknader, s.28 
57 Nord & Thorell (red.), Intressekonflikter och finansiella marknader, s.32 
58 http://www.iosco.org/about/ 
59 IOSCO, Objectives and Principles of Securities Regulation 
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skyldighet att identifiera intressekonflikter, (iii) skyldighet att upplysa om 
konflikter, om inte organisatoriska åtgärder är tillräckliga för att förhindra 
skada av investerarnas intressen, och (iv) en allmän skyldighet att uppträda 
ärligt och rättvist60. Enligt artikel 13.3 så skall företagen tillämpa 
organisatoriska förfaranden för att förhindra att kunders intressen påverkas 
negativt av intressekonflikterna enligt artikel 18. Enligt 18.1 skall 
medlemsstaterna kräva av bolagen att rimliga åtgärder genomförs för att 
identifiera intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av 
investeringstjänster och sidotjänster. Om dessa konflikter ej kan hanteras för 
att effektivt förhindra kunderna negativt skall värdepappersföretaget tydligt 
informera kunden om konflikterna innan de åtar sig att utföra tjänsterna 
(artikel 18.2). Artikel 19.1 innebär att företaget har en skyldighet vid 
tillhandahållandet av investeringstjänster och sidotjänster att behandla 
kunderna rättvist och professionellt i enlighet med det bästa för kundens 
intresse.61

 
  

4.3.1.1 Svensk rätt 
Den offentliga regleringen vad gäller intressekonflikter är idag sparsam62. 
Det som finns i det svenska regelverket hittas i lagen om 
värdepappersmarknaden (8 kap. 21§ VpmL). Den anger att instituten skall 
identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan institutet och en 
kund i samband med erbjudande av investeringstjänster och sidotjänster63 
och att alla rimliga åtgärder skall tas.64 Det finns ytterligare en del allmänna 
och övergripande krav i 8 kap. 3-8§§ som är baserade på MiFID varpå 
värdepappersrörelsen skall bedrivas på ett sätt att instituten ej äventyrar 
fullgörelsen av sina förpliktelser. Genom att krav ställs på instituten att 
skriftliga interna rutiner och instruktioner finns skall kontroll över 
verksamheten upprätthållas.65 Kritik har framförts för att 8:21 VpmL inte är 
tillräckligt tydlig vad gäller rekvisitet alla rimliga åtgärder då det anses vara 
svårt att veta om kriteriet har uppfyllts eller ej genom de åtgärder man 
vidtagit. Det är vidare svårt att dra gränsen mellan intressekonflikt och 
affärsintresse vid bankverksamhet och även i detta fall svårt att veta var 
bankerna skall dra gränsen mellan vinstintresse och intressekonflikt.66

 
 

FI har vidare utgivit föreskrifter om värdepappersrörelsen för att förtydliga 
innebörden av reglerna i VpmL. I kapitel 6 finns detaljkrav på själva 
värdepappersbolaget som organisation. För att säkerställa regelefterlevnad 
finns krav på beslutsrutiner, fortlöpande dokumentation, rapportering och 
internrevision. Kapitel 11 har utförliga föreskrifter om intressekonflikterna 
                                                
60 2004/39/EG 
61 2004/39/EG 
62 Nord & Thorell (red.), Intressekonflikter och finansiella marknader, s.25 
63 Sidotjänster definieras i lagen i 2kap 2§ däribland 3p. att lämna råd till företag om 
kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid 
fusioner och företagsuppköp, 7p. att utföra investeringstjänster och sidotjänster avseende 
underliggande faktorer till finansiella derivatinstrument.  
64 SFS 2007:528 
65 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s.131 
66 Korling F Rådgivningsansvar, s. 469ff. 
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vilka skall hanteras med stor vaksamhet genom tydliga riktlinjer och 
dokumentation av verksamheten som ger upphov till risk för 
intressekonflikter. Reglerna skall även tillämpas på investeringsanalyser 
som värdepappersbolagens researchgrupper producerar. Därmed är de 
tvingade att förhindra informationsläckage som kan vara skadliga för 
bolagets kunder.67 Informationen skall vara tillräckligt detaljerad så att 
kunden kan skapa sig en uppfattning om investeringstjänsten eller 
sidotjänsten där intressekonflikten uppstår68. Analytikerna på institutets 
säljsida faller under FI:s allmänna råd som syftar till att hindra analytiker till 
att påverka deras analyser och rekommendationer utifrån egna ekonomiska 
intressen. Analytikernas ersättningsprogram bör enligt FI utformas på så sätt 
att de faktiska och potentiella intressekonflikterna undviks eller begränsas. 
Principerna som finansinspektionen satt upp är även de baserade på 
IOSCO:s råd.69

 
  

Bankens olika kunder 
Lagstiftarna har valt att skilja på bankernas kunder i kategorierna 
professionella kunder och icke-professionella kunder för att ge skydd för 
investerarna och att deras intressen tillvaratas. Dessa kategorier är nya 
begrepp som har kommit tillsammans med MiFID.70 Skyddsreglerna är 
olika beroende av vilken grupp som kunden tillhör. Det mer omfattande 
skyddet för icke-professionella kunder framgår inte direkt av MiFID men 
kan hittas i kommissionens genomförandedirektiv 2006/73/EG.71 
Professionella kunder definieras i VpmL 8 kap. 16-17§§72. Kategoriseringen 
skall göras innan bankerna åtar sig uppdrag av kunden och har betydelse för 
vilket skydd man omfattas av. Begreppen icke-professionell respektive 
professionell kund har inte samma definition som konsument respektive 
näringsidkare vilket gör att näringsidkare ibland faller under kategorin icke-
professionell kund och det motsatta förhållandet kan även föreligga.73 
Skyddet är mer omfattande för för icke-professionella kunder vilket ses i 
FFFS 2007:16 där det anges i kap 16 olika bestämmelser angående 
investeringsrådgivning till konsumenter som dokumentationskrav, 
omfattande rapportering, kompetenskrav hos bankens anställda74

                                                
67 FFFS 2007:16, kap.6, kap.11 

. VpmL 
använder dock begreppen icke-professionell och professionell kund medan 
FI:s författningar använder begreppen konsument och näringsidkare. 
Problematiken här är att användningen av de olika begreppen leder till att 
professionella kunder som kategoriseras som konsument får samma skydd 
som en icke-professionell kund. MiFID har dubbla syften, dels att ge 
investerare ett skydd och dels att öka konkurrenskraften på marknaden. 
Professionella kunders ianspråktagande av bankernas tjänster bör 
klassificeras som yrkesmässiga och därmed bör de professionella kunderna 
inte kunna betraktas som konsumenter enligt 

68 FFFS 2007:16 6 kap. 11§ 
69 FFFS 2005:9, FFFS 2005:10 
70 SFS 2007:528 8 kap. 1§, 15§ 
71 f Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s.265 
72 De som inte omfattas av nämnda paragrafer är icke-professionella kunder. 
73 Prop. 2006/07:115, s.241 samt SOU 2006:50 s.198ff. 
74 FFFS 2007:16 
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konsumentskyddslagstiftningarna när det kommer till användning av tjänster 
som omfattas av MiFID.75 Vid tillhandahållandet av investeringstjänster 
skall banken hämta in uppgifter från kunden om dennes kunskaper och 
erfarenheter av den specifika tjänsten76. Värdepappersbolaget skall ha 
tillräckligt med information för att kunna anta att rekommendationen de ger 
uppfyller kundens mål med investeringen. Omfattande information behöver 
bara inhämtas när det kommer till icke-professionella kunder då den enligt 
FI:s författning det är godtagbart att anta att professionella kunder har 
nödvändig kunskap när det gäller produkterna, tjänsterna och 
transaktionerna.77

 
  

4.3.2 Marknadsmissbruksdirektivet 2003/6/EG 
Europaparlamentet och rådet antog i 2002 regler om spridande av analyser 
om finansiella instrument i ett försök att förbjuda och beivra 
marknadsmissbruk. Begreppet marknadsmissbruk omfattar insiderhandel, 
otillbörlig marknadspåverkan och röjande av insiderinformation.78 I 
samband med denna artikel har kommissionen antagit en 
genomförandeåtgärd i form av krav på offentliggörande av ekonomiska 
intressen och intressekonflikter beträffande rekommendationer av finansiella 
instrument enligt art 6.5 i direktivet79. Marknadsmissbruksdirektivet och 
genomförandedirektivets ändamål är att säkerställa finansmarknadens 
integritet.80 Medlemsstaterna skall genom direktivet även se till att personer 
som tar fram eller sprider rekommendationer i sin yrkesutövning uppger 
förhållanden och omständigheter som kan påverka rekommendationens 
objektivitet eller när det föreligger en väsentlig intressekonflikt i förhållande 
till den emittent som rekommendationen avser81. Utöver ovan nämnda 
förpliktelser skall värdepappersföretag tydligt ange vilka förfaranden som 
inrättats för att förebygga och undvika intressekonflikter om 
rekommendationen däribland informationshinder82

 
. 

4.3.2.1 Svensk rätt 
Till följd av marknadsmissbruksdirektivet har en ny lag genomförts i svensk 
rätt, lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella 
instrument (SFS 2005:377), dock har marknadsmissbruksdirektivets regler 
om offentliggörande av intressekonflikter införlivats i lagen om handel med 
finansiella instrument (SFS1991:980). Lagen har därmed fått ett nytt kapitel, 
5a om investeringsrekommendationer. Personer som yrkesmässigt ger ut 
information med rekommendationer om investeringar i finansiella 

                                                
75 SOU 2006:50, s.202f. 
76 SFS 2007:528 8 kap. 23-24§§ 
77 FFFS 2007:16 15 kap. 2-3§§ 
78 2003/6/EG art.6.5 
79 2003/125/EG art.6.5 
80 Nord & Thorell (red.), Intressekonflikter och finansiella marknader, s.30 
81 2003/125/EG art.5.1 
82 2003/125/EG art.5.2 
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instrument skall ange egna intressen eller intressekonflikter som kan 
påverka rekommendationens innehåll.83 Lagen om straff för 
marknadsmissbruk vid finansiella instrument tar sikte på transaktionerna vid 
köp och försäljning av värdepapper.84

 
 

Insiderhandel 
Idag finns alltså ingen tolerans för insiderbrott utan lagstiftaren har i och 
med lagen infört ett totalförbud mot insiderhandel85. Insiderhandel 
omnämns ofta i samband med intressekonflikter även om båda parterna inte 
alltid är identifierade anses de på ett generellt plan vara ytterst 
förtroendeskadliga. Förbudet har ansetts nödvändigt för att upprätthålla 
förtroendet som krävs för marknaden och de finansiella företagen.86

 
  

”Den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans 
räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar 
sådana finansiella instrument som informationen rör döms för insiderbrott 
(…) 87

 
  

Med insiderinformation avses enligt lagen ”information om en icke 
offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att 
väsentligt påverka priset på finansiella instrument”88. Enligt äldre 
förarbeten nämns exempel som kunskap om aktieägares förväntade affärer 
eller kunskap bland anställda hos en portföljförvaltare om vad en kund har 
för avsikt med sina affärer utgöra definitionen för information89

 
.  

Otillbörlig marknadspåverkan 
Den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett 
sätt som han eller hon inser är ägnat otillbörligen påverka marknadspriset 
eller andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt 
vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument, döms till otillbörlig 
marknadspåverkan (…)90. Definition på otillbörlig marknadspåverkan avser 
en aktör som genom transaktioner eller informationsspridning ger falska 
eller vilseledande signaler till värdepappersmarknaden om tillgång eller pris 
på finansiella instrument. Begreppet påminner till viss del om brottsbalkens 
bestämmelser om svindleri.91

 
 

4.3.3 Chinese Walls 
Då värdepappersbolagen skall vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera 
intressekonflikter blir följden att de konflikter som hittas skall förhindras 
                                                
83 SFS 1991:980, 5a kap. 
84 SFS 2005:377 
85 Nord & Thorell (red.), Intressekonflikter och finansiella marknader, s.24 
86 Nord & Thorell (red.), Intressekonflikter och finansiella marknader, s.20 
87 SFS 2005:377, 2§ 
88 SFS 2005:377, 1§ 1p 
89 Prop. 1999/2000:109, s.81 
90 SFS 2005:377 8§ 
91 Prop. 2004/05:142 s.36 
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från att negativt påverka bankens kunder. Detta kan göras genom att sätta 
upp Chinese Walls mellan investmentbankens olika verksamheter.92

 
  

Chinese walls är det främsta sättet att förhindra uppkomsten av 
intressekonflikter. Målet är att isolera information som endast en avdelning i 
banken har fått tillgång till. Hur denna isolering ser ut är individuell hos de 
olika värdepappersföretagen men det finns några specifika egenskaper som 
är minimikrav för att en Chinese Wall skall vara effektiv. Kravet är att man 
bör förhindra kommunikationen mellan de olika avdelningarna inom 
investmentbanken. Detta kan göras genom att exempelvis sekretessbelägga 
information avdelningarna emellan. Det finns även de som placerar 
avdelningarna på olika våningar eller i olika byggnader och fysiskt separerar 
grupperna, allt för att säkerställa att icke offentliggjord information inte 
skall föras över mellan de olika avdelningarna inom banken.93 Avdelningar 
för aktieanalys bör även de omges av Chinese Walls för att hindra 
spridningen. Spridningen av information har visat sig påverka prognoser då 
analytiker innehar information av värde för marknaden.94

 
  

 

                                                
92 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 132 
93 Gorman C, Are Chinese Walls the Best Solution to the Problem of Insider Trading and 
Conflicts of Interest in Broker-Dealers? s.480ff. 
94 Finansinspektionen, Rådgivningen, kunden och lagen – en undersökning av finansiell 
rådgivning, s.10 
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5 Självreglering 
Jämsides med lagstiftningen och myndighetsföreskrifterna så har den 
svenska värdepappersmarknaden en omfattande självreglering. Detta består 
av en privat reglering som formats av aktörerna själva eller av 
organisationer som på en daglig basis arbetar med värdepappersföretagen, 
Svenska Fondhandlareföreningen, Fondbolagens Förening, Aktiespararna 
och Finansanalytikernas Förening för att nämna några. De som medverkar i 
den finansiella marknaden är beroende av en fungerande och pålitlig 
marknad vilket gjort att generella normer för olika situationer har utarbetats. 
Målet är att standardisera och synkronisera aktiviteterna. Därmed kan man 
stärka förtroendet för den finansiella marknaden, en miljö som är präglad av 
snabba beslut och hög datoriseringsgrad.  
 
Vissa delar av självregleringen har traditionella sanktioner som har likheter 
med straffrätten ett exempel kan vara att man förlorar rätten att arbeta i 
marknaden. Andra regleringar har inte sådana sanktioner utan det är mer en 
form av social dom där massmedia och marknaden i sig utesluter bolagen 
som brutit mot koderna.95 Självregleringen anses ha många fördelar i 
jämförelse med en lagreglering. Den bedöms som mer flexibel vilket gör det 
lättare att anpassa till de yttre förändringarna som sker ständigt på 
värdepappersmarknaden. Dessutom kan den sätta en högre ambitionsnivå än 
den miniminivå som den offentliga regleringen ger. Dock finns risken vid 
själreglering att det blir sämre övervakning och sanktioner än vid lagbrott. 
Det krävs även att allmänheten bildar ett starkt opinionstryck för att 
självregleringen skall fungera väl istället för att den resulterar i att bli svag 
och passiv.96

 
   

5.1 Corporate Governance 

Begreppet corporate governance eller bolagsstyrning som det även kallas 
härstammar från mitten av 1980-talet då företagsstyrningen i USA präglades 
av kritik mot företagens ledningar att de agerat i egenintresse än i 
aktieägarnas intresse. För att komma bort från denna negativa syn av 
ledningen växte det fram ett synsätt som framhöll vikten av värdeskapande 
för aktieägarna och förhindra att bolagens medel användes för privata 
ändamål.97 Det upptäcktes att corporate governance kunde användas för att 
förbättra insynen hos företag, ledningen och organisationens finansiella 
verksamhet. God bolagsstyrning bygger på ansvarstagande vilket i sin tur 
skapar investeringsvilja hos kunderna.98

 
 

                                                
95 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 92ff. 
96 SOU 2004:47, s.151 
97 SOU 2004:47, s.165 
98 Erismann-Peyer G et al, The Insider’s View on Corporate Governance, s.4 
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5.1.1 Stakeholders/intressenter 
Stakeholders teorin har uppkommit på senare tid vilket gjort att man i viss 
mån övergett idén om shareholders teori. Tidigare har man ansett att det 
viktigaste hos ett företag är att maximera aktieägares avkastning. 99

 

 
Eftersom det är aktieägarna som äger bolaget så ska bolaget enligt 
lojalitetsplikten främst sätta aktieägarnas intresse i fokus. Idag är det många 
som istället anser att ett bolag har ett flertal intressenter att ta hänsyn till 
utöver aktieägarna.  

Förändringarna av den finansiella marknaden har lett till stora förändringar. 
Nya sammansättningar av aktörer uppkommer och därmed också nya krav 
från marknaden. Kommunikationen har intensifierat och nya stakeholders 
har tillkommit.100 Till intressenter räknas de aktörer som har möjlighet att 
påverka ett företags beslut eller som blir påverkade av ett företags resultat. 
För att nämna några så finner man kunder, underleverantörer, anställda, 
samhället och ägare. Alla intressenter har olika stort inflytande och olika 
mycket värde för företaget. Ju viktigare intressenten är för företaget ju mer 
makt får den. Det är följaktligen inte företaget som bestämmer hur mycket 
inflytande intressenterna har.101 Intressenternas inflytande grundar sig i att 
de har förväntningar på företaget, att de sätter normer för företaget och att 
de utvärderar hur företaget lyckas med att leva upp till deras 
förväntningar102

 
.  

5.1.2 Etik 
I många fall har de förtroendeskadliga händelserna haft sin grund i bristande 
personlig etik, speciellt när det kommer till ekonomisk brottslighet103. Varje 
institut bör anta riktlinjer för hantering av etiska frågor för verksamheten. 
Riktlinjerna bör omfatta de anställdas handlande i de fall där regelverket 
inte ger tillräcklig vägledning. Dessa riktlinjer kan utarbetas inom på egen 
hand eller inom den koncern som institutet tillhör och skall omfatta hur 
kunderna behandlas rättvist, enligt god affärssed och hur intressekonflikter 
skall undvikas.104 Uppkommandet av intressekonflikter kan ha svåra 
effekter för investmentbanken oavsett om de agerat olagligt eller snarare 
varit oetiska. Detta kan leda till att kunderna lämnar sin bank för att anlita 
ett annat konkurrerande institut.105

                                                
99 Branco & Rodrigues, Positioning Stakeholder Theory within the Debate on Coporate 
Social Responsibility, s.6  

 Det krävs att investmentbankerna 
försöker inom företaget och bland de anställda skapa ett gott omdöme 

100 Carretta A et. al, New Drivers of Performance in a Changing World, s.xi 
101 Löhman O & Steinholts D, Det ansvarsfulla företaget: Corporate Social Responsibility i 
praktiken, s128f. 
102 Branco & Rodrigues, Positioning Stakeholder Theory within the Debate on Coporate 
Social Responsibility, s.13 
103 SOU 2004:47, s.141 
104 FFFS 1998:22, 2-3§§ 
105 Walter I, Conflicts of Interest and Market Discipline Among Financial Fims, s. 368 
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särskilt vid situationer där denne kan komma att bli ifrågasatt och 
äventyrad106

 
. 

Finansinspektionen anger att höga krav bör ställas på instituten och dess 
analytiker. Genom att de uppträder etiskt rätt och är ärliga och rättvisa 
gentemot kunder skall deras integritet hållas intakt.107 Många försök har 
gjorts för att göra finansvärlden och de finansiella transaktionerna mer 
moraliskt och etiskt riktiga. Den etiska aspekten på marknaden, regelverken, 
företagsorganisation och dess självreglering är till viss del nyckelaspekter 
för att skapa integritet på en marknad präglad av transaktioner.108

 
  

Problematiken kring finansiell etik är att investmentbankernas verksamhet 
drivs av vinstkrav och för att uppfylla kraven en ökad effektivisering av 
transaktionerna. Detta har gjort att merparten av insatserna hos 
institutionerna främst har främjat öppenhet och integriteten där det inneburit 
en förbättring av effektiviteten på värdepapperstransaktionerna. Relationen 
som idag finns mellan instituten och dess klienter har varit fokuserad på 
rättsliga villkor och uppfyllandet av dessa vilket gjort att etiken kommit i 
andra hand. Därmed har man till viss del bortsett från relationerna med 
kunden som istället ersatts av friktionsfria transaktioner. I denna typ av 
processer missgynnas de långsiktiga relationer som institutionerna och dess 
kunder bör ha för att det skall positivt återspeglas i institutionernas strategier 
och corporate governance. De långsiktiga relationerna bör betonas och 
framhävas och lojaliteten som uppstår blir ett incitament för att 
institutionerna förbättrar sin strategi i förmån för kunderna och 
investerarna.109

 
  

5.2 Aktiebolagslagen (ABL) och svensk 
kod för bolagsstyrning 

ABL har olika regleringar där kontrollfördelning inom ett bolag är lagstiftat 
i syfte att sätta aktieägarnas bästa i fokus. Problematiken som tas upp här är 
en följd av att uppdragsgivare inte kan avgöra eller övervaka om 
uppdragstagaren sköter uppdraget eller inte. Ägarna kan exempelvis inte 
övervaka hur den löpande förvaltningen ser ut och inte heller valet av 
verkställande direktör ligger under ägarnas kontroll. Mellan aktieägarna och 
bolagets ledning finns därför vanliga intressekonflikter som blir särskilt 
tydliga i företag med noterade aktier och stor ägarspridning. ABL ger inga 
garantier för att hindra konflikterna eftersom ledningen har ett betydande 
handlingsutrymme men den möjliggör ett aktivt kontrollägande där 
aktieägarnas samtycke krävs i vissa bestämda frågor som har sin grund i 

                                                
106 Boatright J, Conflict of Interest in Financial Services, s.218 
107 FFFS 2005:10, 9§ 
108 de Bettignies H-C & Lépineux F (red.), Finance for a Better World – The Shift toward 
Sustainability, s.235f. 
109 Ibid.  
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separationen mellan ägandet och kontrollen.110 Styrelsen som har ansvar för 
bolagets organisation och dess förvaltning utses av bolagsstämman med 
enkel majoritet111. Ledningen omfattas av en lojalitetsplikt som kommer till 
uttryck på flera ställen i ABL112. Förutsättningen är att ledningen har en 
skyldighet att agera i bolagets intresse och inte tar beslut som är till nackdel 
för företaget113. Enligt lagstiftningen kan aktieägarna utöva inflytande över 
bolaget genom att använda sin rösträtt på den obligatoriska 
bolagsstämman114. Stämman ger ägarna rätt att förutom att utse styrelse, 
besluta i ärenden som fastställande av resultat- och balansräkning, vinst- och 
förlustdisposition, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör115

 
.  

I Sverige finns även koden svensk kod för bolagsstyrning, vilket består av 
regler om ägarnas styrning och andra förhållanden inom ett bolag. Reglerna 
är inte tvingande men om bolaget väljer att frångå dessa bestämmelser skall 
en förklaring anger i bolagets årsredovisning.116 Investmentbolag bör ta 
ansvar för företagets utveckling och utvecklingen av en väl fungerande 
marknad. De bör offentliggöra sin ägarpolicy och sina principer för hur 
investerarnas intresse tillvaratas och hur utövande av aktiernas rösträtt ser 
ut. Vid de fall eventuella intressekonflikter kan påverka ägarfunktionens 
utövande skall dessa tydligt klargöras.117 För att skapa en aktiv och 
ansvarstagande bolagsroll så förespråkas en väl avvägd maktbalans mellan 
ägare och ledning. I reglerna anges att bolaget ska ha en valberedning som 
representerar aktieägarna. Vidare skall denna beredning utföra förberedande 
arbete vid val av styrelsen på bolagsstämman.118 För att majoriteten av 
styrelsen skall vara oberoende i förhållande till bolaget får endast en person 
från ledningar sitta i styrelsen119. Grunden för svensk bolagsstyrning utgörs 
av ABL men syftet med koden är att ge en överblick om vad som anses vara 
god sed enligt svensk praxis. Genom att koden finns skall företagen och 
deras ledningar få vägledning och inspiration till att förbättra sin 
bolagsstyrning.120 Vissa bolag är idag är så stora att de fyller en 
betydelsefull samhällsfunktion. Ett skadat förtroende hos bolagen skadar 
därmed inte bara företagen och deras egna kunder utan en 
marknadsrelaterad intressekonflikt där andra i samhället uppenbaras.121

 
  

                                                
110 Bergström C & Samuelsson P, Aktiebolagets grundproblem, s.64ff. 
111 SFS 2005:551, 7 kap. 41§ 
112 Kan även vara i form av jävsregler som ledningen omfattas av i SFS 2005:551 8kap. 23§ 
113 SFS 2005:551 7 kap. 47§ 
114 SFS 2005:551 7 kap. 10§ 
115 SFS 2005:551 7 kap 11§ 
116 af Sandberg C & Sevenius R, Börsrätt, s. 96 
117 SOU 2004:120, s. 57 
118 Svensk kod för bolagsstyrning 2.2.1 
119 svensk kod för bolagsstyrning 3.2.3 
120 SOU 2004:47, s.173 
121 Nord & Thorell (red.), Intressekonflikter och finansiella marknader, s.20 
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5.3 Organisation for Economic 
Development (OECD) 

OECD är en organisation för ekonomiskt samarbete som analyserar och 
arbetar med områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen. Syftet 
med organisationen är att främja ekonomisk tillväxt, sysselsättning och öka 
levnadsstandarden i medlemsländerna och öka världshandeln i enlighet med 
internationella åtaganden.122 OECD har även skapat riktlinjer för 
multinationella företag om corporate governance. Dessa är gemensamma 
rekommendationer till företag från 40 regeringar som förhandlats fram i 
samarbete med fackföreningar, arbetsgivarnas och enskilda organisationers 
representanter vid OECD123. Organisationen har som mål att ge ledning för 
medlemmar i OECD att utvärdera och förbättra regelverken kring detta 
ämne med målsättning att uppmuntra företag, investerare och börser att 
utveckla sitt ansvarstagande.124 Genom corporate governance begreppet har 
det förklarats att det är ägarnas ansvar att utöva styrning och kontroll att ett 
företag drivs med mål att uppfylla kunder, anställda och samhällets 
förväntningar.125 Detta skall göras genom att förespråka en effektiv och 
transparent marknad som ska gynna ekonomin och dess aktörer. Riktlinjerna 
kring corporate governance bör diskutera och analysera hur man tacklar 
konflikterna på finansiella institut för att de ska vara undvika att använda 
information som riskerar att sätta deras integritet på spel.126

 
  

Det finns alltid operativa risker som går att hänföras till problematik kring 
administrativ hantering och utveckling av företagsstrategier. Brister i 
processystem, vid uppfyllandet av krav från myndigheter och interna brister 
i organisationen som personalens kompetens och befogenheter kan också 
uppkomma.127 Men när investmentbankerna upptäcker att det finns risk för 
att intressekonflikter uppstår utifrån det faktum att man erbjuder olika typer 
av tjänster så skall konflikterna identifieras och röjas. Intermediärerna bör 
offentliggöra organisationens corporate governance strategi och aktuella 
rösträtter så kunderna har möjlighet att dra tillbaka sitt uppdragsgivande. 
Det krävs att instituten ger en förklaring om på vilket sätt de röjer 
konflikterna.128

 
 

5.4 Basel II 

1974 bildades Baselkommittén för banktillsyn till följd av oroligheter på 
valuta- och bankmarknaderna. Det är en kommitté som rapporterar till 
centralbankscheferna och står under organisationen Bank for International 
                                                
122 http://www.oecd.org/dataoecd/15/33/34011915.pdf 
123 http://www.regeringen.se/sb/d/5467/a/14556 
124 OECD, Principles of Corporate Governance, s.11 
125 SOU 2004:47, s.166 
126 OECD, Principles of Corporate Governance, s.22f. 
127 KPMG, Finanshandboken, s.118 
128 OECD, Principles of Corporate Governance, s.37f. 
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Settlements. 1988 togs riktlinjer och rekommendationer fram som 
resulterade i Basel I som hade som syfte att systematisera mätning av 
kapitaltäckning för att skapa säkerhet och sundhet i banksystemet på en 
internationell nivå.129 Reglerna visade sig senare inte räcka till varpå 
kommittén beslutade för att ta fram nya kapitaltäckningsregler och 2006 
presenterades Basel II. Reglerna är inte bindande men de har införts i flera 
nationella lagar och ingår även som en del i den lagstiftning som beslutats 
på EU-nivå och blir därmed bindande för svenska banker. De innehåller tre 
huvudområden delade i pelare, (i) kapitalkrav, (ii) krav på aktiv risktillsyn 
och (iii) krav på information och genomlysning.130 Pelare (iii) fokuserar på 
hur marknadsdisciplin skall kunna upprätthållas med hjälp av genomlysning 
för att bibehålla ett förtroende för bankerna. Reglerna kräver en starkare 
bolagsstyrning av bankerna och ökade krav ställs på 
informationsöverskådlighet genom att bankerna varje halvår131 skall 
offentliggöra information om risker, kapital och andra aspekter som 
strategier, styrningsstrukturer och förvaltningsmetoder. Bankerna ges större 
ansvar att själva förbättra sin bolagsstyrning samtidigt som 
tillsynsmyndigheterna får större befogenhet att tillse att bankverksamheterna 
drivs i enlighet med de interna reglerna och strategier som banken 
offentliggör. Ytterligare får marknadsaktörerna lättare att bedöma risker när 
de får ta del av ingående information om bankerna och deras verksamhet.132 
Vid de fall som ett offentliggörande av specifik för banken kan vara skadlig 
ur konkurrenssynpunkt får de lov att göra en generalisering av 
informationen för att inte förlora värdefulla företagsstrategier.133

 
 

                                                
129 http://www.bis.org/bcbs/history.htm 
130 FFFS 2001:1, s.2ff. 
131 Basel II, The Third Pillar – Market Discipline, 818 
132 Lind G, Basel II – nytt regelverk för bankkapital, s.12f. 
133 Basel II, The Third Pillar – Market Discipline, 819 
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6 Analys 
Det finns många aktörer som arbetar med att minska informationsassymetrin 
i syfte att säkerställa effektiva kapitalmarknader. Rättsliga förpliktelser, 
rekommendationer och påföljder har utformats omsorgsfullt, vilket framgått 
av den omfattande diskussionen om intressekonflikter som finns både på ett 
nationellt och internationellt plan. De internationella organisationerna har 
varit till stor hjälp för att belysa problematiken på området. Det är värdefullt 
att ha grupper som helt kan fokusera på värdepappersmarknaden och dess 
aktörer. Historien visar att effektiva och likvida marknader för finansiella 
instrument påverkar tillväxten i en positiv riktning och bidragit enormt till 
Sveriges ekonomiska utveckling. Regleringen av marknader för finansiella 
instrument har därför haft som mål till att göra värdepappersmarknaden 
effektivare och mer likvid.  
 
Strävan efter synergier, är fördelen av att kombinera flera olika aktiviteter 
inom en investmentbank. Men med synergieffekter kommer 
intressekonflikter. Dock skulle en strikt uppdelning av företagets olika 
avdelningar minska synergieffekter vid insamling av information, vilket 
hindrar finansiella företag att dra fördel av stordriftsfördelar i produktionen 
av information. Information som krävs för marknaderna skall kunna 
överföra medel till företag och hushåll. Alla intressekonflikter bör inte 
klassificeras som dåliga. Självklart finns det vid en transaktion alltid vid två 
avtalspartner olika intressen. Det som till viss del blivit förbisett är om det 
ens är förenligt med syftet om en transparens och effektiv marknad att ha en 
fullservice investmentbank som erbjuder tjänster inom research, asset 
management, corporate finance och sales and trading. Eftersom det är 
fastställt att det inte går att komma bort från intressekonflikter när man 
erbjuder full service kan man inte heller komma bort från att man indirekt 
har godtagit att konflikterna alltid kommer att finnas. 
 
Skillnader i intressen är en av de viktigaste drivkrafterna i en 
marknadsekonomi. Intresseskillnaden övergår i en intressekonflikt först när 
en person eller organisation ska tillvarata flera olika intressen och kan 
främja ett intresse framför ett annat. Det som belysts i denna uppsats är de 
intressekonflikter som kan leda till skada för samhället inom den finansiella 
sektorn och där informationen som florerar frånhålls marknaden eller 
förvrängs. Eftersom de anställda i investmentbanker har tillgång till denna 
information bör även illojala beteenden i syfte att uppfylla egenintressen 
belysa då de medför stora samhällsekonomiska kostnader. Den finansiella 
sektorns roll som informationsbärare i ekonomin gör intressekonflikter 
intressanta. Det är investmentbanker som bedömer vilka företag som är 
livskraftiga och vilka som därför bör få tillgång till kapital för att växa. 
Intressekonflikter inom denna verksamhet kan påtagligt störa denna 
kontrollfunktion och en effektiv och fungerande marknad kan vara på spel.  
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Tillkännagivande som avslöjar huruvida en intressekonflikt föreligger kan 
hjälpa investerare att bedöma hur mycket vikt som skall läggas på 
informationen som lämnas av investmentbanken. Dock kan man ifrågasätta 
om denna öppenhet är tillräcklig. Individuellt utformade finansiella 
transaktioner och strategiska beslut är en stor del av den konkurrensfördel 
som företag har. Öppenheten som förespråkas kan anses vara för sträng och 
kräver offentliggöranden som avslöjar privat information om företagen. 
Även om Basel II anger att information som anses vara känslig vad gäller 
företagets strategi kan generaliseras så bör det beaktas att behovet av 
transparens varierar mellan olika marknader. Mer transparens bör inte 
generellt alltid anses vara det bästa för en effektiv marknad. Främst bör de 
långtgående kraven och detaljerade rekommendationer gälla de marknader 
där aktörerna är icke-professionella vilket även gjorts genom en 
kategorisering av bankens kunder.  
 
Det är klart att stort ansvar bör läggas på investmentbankerna men de 
senaste årens explosionsartade värdepappershandel visar att många är villiga 
att handla med finansiella instrument på värdepappersmarknaden utan att ha 
den kunskap som egentligen krävs. Tyvärr gör inte oklarheterna mellan 
VpmL och FI:s föreskrifter i begreppen näringsidkare och konsument och 
professionell kund och icke-professionell kund det lättare. Krav bör vilket 
fall även ställas på individen som accepterat spelet på den finansiella 
marknaden genom att gå in som en aktör. Idag är det generella krav som 
ställs på de icke-professionella aktörerna som exempelvis att de skall vara 
aktiva och ta emot informationen som bankerna måste lämna ut. I de fall 
man omfattas av ABL så bör man tillvara ta sitt intresse genom att delta på 
bolagsstämman och utnyttja sin rösträtt. Aktivitet bör vara en självklarhet 
om man är mån om sina investeringar och beslutar sig för risktagning på 
värdepappersmarknaden. Det bör inte ligga på banken att inhämta 
information om kundens kunskap och förståelse utan snarare bör krav finnas 
på kunden att denne faktiskt innehar tillräcklig kunskap. Det borde ligga i 
aktörernas eget intresse att analysera informationen de får tilldelat sig och 
följa utvecklingen av sin banks verksamhet  
 

6.1 Riskerna 

Analyser av marknader för finansiella instrument utgår från den funktion 
som dessa marknader har i ekonomin. Värdepappersmarknaden har 
uppgiften att etablera priser som fungerar som bärare av information vilka 
ger aktörerna möjlighet att fatta korrekta beslut om investeringar. 
Transparens och öppenhet syftar till att öka tillgängligheten av 
informationen för alla parter. Regelverken som alla är baserade på denna 
målsättning leder till effektivitet som öppnar upp för kommunikation mellan 
företaget och deras kunder. De intressekonflikter som kan urskiljas inom en 
investmentbank har därför sin grund i informationsflödet som bankerna 
omges av. Vidare är en bidragande faktor att research arbetar både med 
primär- och sekundärmarknaden. Risken finns alltså att man får fel 
information vilket leder till en ineffektiv marknad vilket i sin tur leder till en 
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misstro och försämrad transparens. Om marknaden fungerar dåligt genom 
att tillgångar som handlas är baserad på dålig informationsspridning och 
felvärdering, är det detta som är det primära problemet.  
 
Det krävs klarhet i relationen mellan banken och deras kunder. Det är viktigt 
att belysa de olika avdelningars ersättning och hur bankerna får betalt. Det 
går inte att sätta upp riktlinjer och rekommendationer om hantering av 
intressekonflikter utan att se till var ersättningen kommer ifrån och vilka är 
incitamenten är för att man ska agera oetiskt. När det kommer till 
ersättningen har analytikerna en central roll vad gäller intressekonflikter. 
Indirekta krav kan finnas på analytikerna att påverka bedömningen som de 
presenterar. Att som analytiker utsättas för outtalade påtryckningar för att 
utfärda optimistiska vinstprognoser och rekommendera investeringar till 
företagets corporate finance klienter kan vara en risk som banken ställs 
inför. Det kan ej anses godtagbart om analytikernas ersättning eller bonus 
direkt var baserat på resultatet av företagets corporate finance verksamhet. 
Ett sådant ersättningssystem hade gett analytikerna incitament att lämna 
placeringsråd till asset management avdelningen att investera i corporate 
finance gruppens klienter. Analytiker kommer följaktligen i kläm om 
bankens huvudstrategi är att skaffa uppdrag till sina asset management och 
corporate finance verksamheter som är avgiftsbelagda tjänster och genererar 
mer ersättning till banken. Det är svårt att avgöra vilka drivkrafter som en 
analytiker har då de inte har direkta klienter som de arbetar med och därmed 
inte har samma sorts ersättning som de andra avdelningarna i banken. 
Samma problem uppstår när analytiker ska bedöma utsikterna för ett företag 
som corporate advisory börsnoterar eller agerar som rådgivare för.  
 
Värdering och prissättning sker som tidigare angetts på olika sätt och kan 
influeras av färgade rapporter från analytiker som främjar vissa 
börsintroduktioner. Om investmentbanken visar sig ha ett väsentligt intresse 
i en transaktion med eller för en kund eller en relation som ger upphov till 
en faktisk eller potentiell intressekonflikt i förhållande till transaktionen 
skall alla rimliga åtgärder vidtagits för att säkerställa en rättvis behandling 
av kunden. Men även om detta inte görs och finansiella intermediärer 
påverkar värderingen och prissättningen är det fortfarande investerarna och 
företagens styrelse som beslutar hur utgången för deras investeringar ska se 
ut. Företag som börsnoteras värderar och prissätter sina företag tillsammans 
med investmentbankerna. Det är viktigt att komma ihåg att många av 
aktörerna som lämnar information till de finansiella marknaderna har en 
räckvidd på tillgång till information och därtill skall man inte förglömma att 
aktiviteterna på värdepappersmarknaden även är präglad av politiska beslut 
och nationalekonomiska makrofaktorer. Förarbeten till föreskrifter och lagar 
har till viss mån vägt bankernas roll tyngre än företagens och investerarna 
vilket bör beaktas. Bankernas kunder kan undanhålla information som de ej 
vill offentliggöra vilket gör att marknaden ändå inte får helt transparens 
marknadsinformation.  
 
De förfaranden som är straffbelagda har även sitt ursprung i det 
informationsflöde som sker inom investmentbankerna. Det är klart vad 
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lagstiftarna vill uppnå med att straffbelägga insiderhandeln och otillbörlig 
marknadspåverkan men det kan ändå vid första anblick vara svårt att skilja 
mellan marknadsmissbruk och intressekonflikter. Otillbörlig 
marknadspåverkan innebär att investeraren, utan att ha någon annan 
information än andra marknadsaktörer, medvetet försöker påverka 
marknadspriset eller vilseleda köpare eller säljare av finansiella tillgångar. 
Det finns en grundläggande skillnad mellan å ena sidan när en person med 
insiderinformation handlar och å andra sidan när någon försöker manipulera 
marknaden genom otillbörlig marknadspåverkan. När en person med 
insiderinformation handlar tenderar han eller hon att driva priserna så att de 
blir mer informativa. När den som försöker manipulera marknaden handlar 
drivs normalt priserna bort från det ekonomiska värdet. Både 
marknadsmissbruk och icke straffbelagda intressekonflikter är kopplade till 
informationsflödet men i det ena fallet så ges främst rekommendationer och 
självreglering medan det är totalförbud i det andra fallet. Utan 
informationen kan personer aldrig bli dömda för insiderbrott men ändå finns 
inget krav uppställt på hur personen fått tillgång till informationen. Ytterst 
är det beslut av individer som ligger bakom de företeelser som är 
förtroendeskadliga. I många fall har det varit brister i den personliga etiken 
som lett till de förtroendeskadliga företeelserna och ansvaret för besluten 
ligger slutligen hos de enskilda beslutsfattarna. I fråga om ekonomisk 
brottslighet är det uppenbart att så är fallet. Dessa beslut har dock varit 
påverkade av den organisationen och de synsätt och värderingar som varit 
aktuella på arbetsplatsen. Visserligen kan man inte styra om medarbetare 
beslutar sig för att agera brottsligt men riskerna kan minimeras genom 
organisationens styrelsesätt. 
 

6.2 Självreglering  

Grunden för att uppnå stort förtroende är att de skrivna och oskrivna 
regelverk som gäller på ett visst område uppfattas som tydliga, relevanta och 
i samklang med de värderingar som gäller på området. Kravet på 
utlämnande av värdepappers bolagsstyrning är ganska detaljerad och kraven 
för explicita strategier finns men de är fortfarande koder som är till för 
vägledning. Risken för intressekonflikter att uppstå varierar beroende på hur 
verksamheten är organiserad och hur regler och uppföljning är konstruerade. 
Det kanske mest grundläggande är hur företagskulturen ser ut. Värderingar 
och normer, ledarskapsstil, ansvarsfördelning och belöningssystem är 
faktorer som beskriver kulturen i ett företag och påverkar möjligheten att 
hantera intressekonflikter på ett förtroendeskapande sätt. Anställda ska 
normalt arbeta för företagets bästa men kan i vissa sammanhang ha egna 
intressen som kommer i konflikt med företagets bästa. Många av dessa 
intressekonflikter är vanliga och helt naturliga inslag i verkligheten och 
utgör sällan problem.  
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6.2.1 Corporate governance och etik 
Huruvida intressekonflikter blir problematiska eller inte handlar därför i stor 
utsträckning om hur deras corporate governance fungerar och om 
incitamenten att otillbörligt gynna ett intresse framför ett annat är stora eller 
små. Även om företagen kan ha incitament att exploatera 
intressekonflikterna, finns också anledningar till att avstå eftersom deras 
rykte skulle riskera att skadas allvarligt och marknaden som intressent 
skulle straffa bolaget, vilket skulle innebära stora förluster. En väl 
fungerande bolagsstyrning minskar att enstaka individer inom företaget kan 
gynnas genom att ta fördel av konflikterna. Det visar även att man frivilligt 
knyter sig an till en självreglering och ser till sina kunders bästa. 
Diskussionen kring corporate governance har därmed blivit ett alternativ på 
hur marknaden försökt lösa olika intressekonflikter. Resultatet av att ge 
corporate governance stort utrymme när det kommer till konflikter är 
svårigheten i att dra gräns mellan regler och handlingsnormer. Denna 
gränsen har suddats ut även i regelverken och de rekommendationer som 
givits ut. Inte ens lagstiftarna och de olika organisationerna gör en distinkt 
skillnad på normgivande och lagstiftande. Förarbeten diskuterar compliance 
regler och normgivning för att kunna lagstifta på önskvärt sätt.  
 
Det etiska ansvarstagandet grundar sig inte i juridiskt reglerat åtagandet, 
utan grundas i de oskrivna regler i de normer och värderingar samhället som 
företag förväntas följa trots att de inte är tvingande. För att få genomslag av 
den etiska aspekten bör de koder som dras upp vara i linje med 
investmentbankernas långsiktiga egenintresse och är svårt att genomföra om 
inte investmentbankerna själva har incitament att verkligen vilja förändra 
och bibehålla trovärdighet. Det är en föreställning om rationalitet som är i 
linje med yrkesetiska regler och är konsekvent med långsiktig ekonomisk 
framgång. De etiska koderna kommer annars inte kännas genomförbara för 
organisationerna. Att utöver detta ha organisationer med individer som 
respekterar och följer etiskt sunda riktlinjer kommer de utmärka sig som 
förtroendeingivare. Etiken är svår att reglera då alla har olika etiska synsätt.  
 
Det är förståeligt att intressekonflikter som döljer eller förvränger 
information bör helt och hållet hindras eftersom marknaden måste byggas 
upp och formas av korrekt information. Men situationer där man främjar 
någon på någon annans bekostnad med riktig information handlar mer om 
något som är etiskt fel och moraliskt tvivelaktigt. Det kan inte anses 
medföra stora samhällsekonomiska kostnader vilket gör det svårt att 
förespråka ett förbud av då intressekonflikter i vårt aktuella fall kräver en 
ekonomisk eller annan skada för enskild. I detta fall måste en tydlig 
beskrivning av vad intressekonflikter och skada egentligen innebär. Detta är 
något som hittills varit svårt att göra eftersom begreppet intressekonflikt är 
så brett och delar av vårt samhälle genomsyras dagligen av 
intressekonflikter.  
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6.2.2 Informationsinnehav 
Ytterligare problematik med intressekonflikterna är att vara en finansiell 
intermediär är ett yrke som i sig kräver kunskap om värdepapper och 
tillgång till information om olika företag och aktörer på marknaden. Att 
kunderna då skall ha tillgång till samma relevanta information som används 
på marknaden är svårt när informationen är relativ snarare än absolut, ett 
resultat av att bankerna har avdelningar som professionellt behandlar denna 
information genom analyser  
 
Finansinspektionens föreskrifter som tagits fram för att förtydliga 
innebörden för regeln i VpmL är dock ganska vaga när de anger att man ska 
informera kunden om eventuella intressekonflikter. Den stora variationen av 
finansiella instrument och komplexiteten det innebär att bedöma och värdera 
informationen bidrar till att konsumenten hamnar i ett underläge och får 
svårt att förstå innebörden av eventuella intressekonflikter. Det finns olika 
lösningar och åtgärder för att säkerställa att intressekonflikter inte leder till 
att informationen inte används felaktigt, vilket kan hittas i 
rekommendationerna som FI ger ut. Öppenhet som avslöjar huruvida en 
intressekonflikt föreligger eller inte kan hjälpa investerare att bedöma hur 
mycket vikt som bör läggas vid informationen som lämnas av varje företag. 
Dessa regler som innebär att man har skyldighet att informera kunderna om 
konflikter urvattnas när kunden inte kan förstå och förvalta detta när 
utgångspunkten är ett stort professionellt kunskapsglapp. Det är rent av 
omöjligt för en investerare att på egen hand bedöma hur förekomsten av 
intressekonflikter ser ut. För att överbrygga detta glapp och informera om 
varje specifikt fall kräver stor tid- och resursåtgång. Kan man godta att det 
ligger i sakens natur att investmentbankerna har mer insyn än vardagliga 
näringsidkare och investerare och att bankerna endast ger information om 
intressekonflikter på ett generellt plan? Hur höga är egentligen de höga krav 
som FI ställer på värdepappersbolagen? Det finns inga direkta svar och det 
hade varit önskvärt att i vissa sammanhang få tydligare regler om hur 
information om intressekonflikter bör offentliggöras eftersom finansiella 
företag fortfarande kan dölja relevant information om så önskas. Visserligen 
motsvarar FI:s författning i stort kommissionens genomförandedirektiv och 
det är till viss del förståeligt att de inte kan vara alltför precisa. Dock är 
reglerna baserade på Basel II och IOSCO:s principer som är mer specifika 
än de svenska reglerna så tydligare principer bör vara genomförbart. Som 
Korling nämner i sin bok är det svårt för företag att avgöra hur mycket som 
kan anses vara tillräckliga åtgärder. FI har haft som mål att tydliggöra för 
reglerna i VpmL vilket de till viss del har lyckats med. Dock är frågan om 
det kanske rentav är VpmL som är för ospecifikt vilket gör det svårt för FI 
att precisera och när företagen då i sin tur skall tolka föreskrifterna för sin 
bolagsstyrning så finns det inte särskilt mycket att utgå från. 
 
Myndighetsföreskrifter har visat vara en viktig del i kampen mot 
intressekonflikter men på grund av den omfattande självregleringen som 
finns på den svenska värdepappersmarknaden är det fortfarande mycket upp 
till investmentbankerna att själva implementera transparens och god 



 35 

affärsetik i sina företag. Att förklara på vilket sätt man avviker från 
rekommendationer kan inte ses som ett skäl nog för att följa de allmänna råd 
som ges idag. Om upptäcktsrisken är liten får även de bästa regler låg effekt. 
Frestelsen att bryta mot reglerna bli svår. Om sanktionerna är svaga eller 
helt saknas räcker det inte heller med goda regler och hög upptäcktsrisk. Det 
kan ändå vara lockande att bryta mot reglerna, särskilt i de fall vinsterna av 
ett regelbrott framstår som betydande i förhållande till eventuella sanktioner. 
Ur denna aspekt blir det tvivelaktivt att självreglering skulle fungera 
effektivt. Finansinspektionens allmänna råd är inte bindande vilket gör att 
investmentbankerna kan agera på annat sätt än det som rekommenderas i 
råden så länge de kan visa att de uppnår rådens syfte, vilket säkert kan 
argumenteras för att man uppnår oavsett vilka bakomliggande syften som 
finns till ageranden. Detta gör FI:s rekommendationer svaga och inger ingen 
styrka när den baserar sig på tillämpa eller förklara modellen. Dessa 
problem tyder på att mer ingripande förhållningssätt bör tas i beaktande.  
 
Om marknaden är ineffektiv som följd av att inte tillräckligt med korrekt 
och relevant information når marknaden bör ju en lösning vara Chinese 
walls för att upprätthålla en uppdelning av de finansiella institutens interna 
avdelningar. Fördelarna med Chinese Walls är att det ger ett skydd för 
anställda på investmentbanker att kunna arbeta utan att färgas av annan 
information som de ej bör ha tillgång till. De är ett försök till att upprätthålla 
den rättvisa och transparens som krävs för en effektiv marknad och 
uppehålla förtroendet som investerarna bör kunna ha för sina banker. 
Problematiken är att de skyddar främst mot oavsiktligt informationsflöde 
snarare än att reducera risken för intressekonflikter som exempelvis 
analytiker står inför. Det finns tydliga nackdelar med att via lagar tvinga 
fram en separation av olika verksamheter.  
 
All reglering och tillsyn medför kostnader. Ur samhällsekonomiskt 
perspektiv bör dessa kostnader inte överstiga nyttan med regleringen. En för 
stor kostnad med att separera olika avdelningar försvårar för finansiella 
intermediärer att tillvarata fördelar och känna att det är värt att erbjuda 
tjänsterna. Det uppstår även problem när man inkräktar på relationer mellan 
de anställda när krav ställs på vilka man får kommunicera med och inte. Där 
det finns en hög koncentration av personal och inre kommunikation kommer 
det bli ytterst svårt att reglera att man ej får föra informationen mellan de 
olika verksamhetsområdena. Fler kunder, fler anställda, fler samtal och flera 
oavsiktliga ”informationsläckor”. Det finns ingen uttrycklig regel om att 
man klart och tydligt skall separera avdelningarna. Frågan är om det 
kommer räcka med att sätta avdelningarna på olika våningar eller i andra 
byggnader eller krävs ännu striktare åtskillnader som att förhindra all form 
av kommunikation avdelningarna emellan. Frågan om när marknaden och 
bankernas intressenter anser att tillräckliga åtgärder har vidtagits kommer 
vara svårt att avgöra då intressenterna har olika makt och olika egna agendor 
att se till. 
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6.2.3 Stakeholders/intressenter 
För att förtroende skall skapas krävs att organisationen ser bolagsstyrningen 
som de själva tagit fram som en konkurrensfördel. En dialog mellan 
institutionella investerare och företag bör uppmuntras och det ankommer på 
företaget att behandla alla investerare på samma sätt och inte sprida 
information till de institutionella investerare som inte samtidigt görs 
tillgänglig för på marknaden. De etiska frågorna är viktiga ur ett 
förtroendeperspektiv. Det som pekar på att självregleringen kan fungera är 
intressenternas makt över bankerna. Stakeholders teorin kan i detta fall ha 
stor betydelse. En viktig del av det etiska ansvaret är att undvika att 
företagets intressenter såsom kunder, anställda och aktieägare påverkas 
negativt. För att intressenterna i det långa loppet inte ska straffa sin bank 
och lämna dem för en konkurrent sätts en social press på bankernas 
verksamhet. Värdepappersföretagen har därför starka incitament att främja 
en transparent organisation som producerar högkvalitativ information 
Förändringar i företagsorganisationen och dess strategi är beroende av om 
företaget har en långsiktig planering eller inte och man bör se till botten av 
affärsförhållandet mellan banken och deras kunder. En långvarig relation 
och strategiska mål som att utöka sitt globala nätverk kan vara en drivkraft 
för investmentbankerna att inte lockas in i att utnyttja de fördelar de har med 
att inneha information om sina kunder. Genom att öka professionalismen 
mellan de olika avdelningarna inom investmentbanken och arbeta med att 
förstärka relationerna med intressenterna kommer bankerna kunna skapa det 
förtroende som krävs för att intressekonflikterna skall kunna övervinnas.  
 
Vilka skyldigheter gentemot kunderna som marknaden kräver av bankerna 
kan vi se genom olika åtgärder såsom obligatorisk redovisning för ökad 
transparens, tillsyn och uppdelning av interna avdelningar. Dock är det 
oklart när vi anser att bankerna vidtagit tillräckliga åtgärder för att reducera 
konflikterna. Bankerna har som uppgift att rådge, anskaffa och förvalta 
kapital, börsnotera, analysera marknaden och agera som mäklare, tjänster 
som genom avtal alla är skyddade av civilrättsliga regler. Kan vi verkligen 
utöver detta ställa omfattande krav på att de ska agera etiskt och moraliskt 
riktigt? Vi har trots allt godtagit att fullservice investmentbanker får lov att 
bedriva verksamhet även om vi vet att det innebär att intressekonflikter 
uppstår.  
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7 Slutsats 
En fullservice investmentbank erbjuder olika typer av tjänster. Beroende på 
vilken kunde du är och vilket mål du har med ditt uppdrag kan banken 
hjälpa till med att förvalta befintligt kapital, driva in nytt kapital från 
marknaden, analysera marknaden och även bistå med att köpa och sälja 
finansiella instrument. Det är tydligt att det inom en fullservice 
investmentbank finns intressekonflikter som måste tacklas vilket 
uppmärksammats på senare tid genom nya regler och riktlinjer på 
finansmarknaden. Genom att erbjuda tjänster både på primär- och 
sekundärmarknaden uppstår problem avseende informationsflödet inom 
företaget. Informationsflöde av känsliga uppgifter har visat sig vara den 
främsta risken som investmentbankerna utsätts för. Därtill kommer de 
sekundära problemen som att de interna avdelningarnas kommunikation och 
relationer förstärker risken för att informationen delas eller utnyttjas vilket i 
sin tur hindrar utvecklingen av en transparent och effektiv marknad. 
 
Det finns inga självklara svar på hur viktig corporate governance kommer 
vara för kampen mot intressekonflikter hos en investmentbank. Men utifrån 
de teorier som granskats ser jag vissa tydliga riktningar. Främst måste 
åtgärderna för att förhindra konflikter ses som en konkurrensfördel för att 
det skall frivilligt viljas tas upp i bankernas strategiska ledning. En 
underliggande företagsetik kan därefter tas fram hos medarbetarna och 
lojaliteten kommer därmed att överkomma de risker för konflikter att 
uppstå. För att bankernas självreglering skall vara ett effektivt vapen i 
bekämpandet av intressekonflikter kommer fokuset vidare behöva ligga på 
de långsiktiga relationerna banken och kunderna emellan.  
 
Det är inte önskvärt att stifta så detaljerade och tydliga lagar att ett så stort 
ansvar på investmentbankerna uppstår att det blir oattraktivt att erbjuda 
investeringstjänster. Dock kan det inte vara så oprecist att man inte vet om 
affärsverksamhet och vinstmål i sig utgör en intressekonflikt som skall 
övervakas. För om det är så kommer alla åtgärder man vidtar vara 
otillräckliga då vinst bör vara överst på agendan för de flesta företag. Större 
krav bör även ställas på kunderna som oavsett om de är professionella eller 
icke-professionella bör ha väl insyn i marknaden och hur den fungerar. Det 
finns implikationer på att lagstiftarna och övervakande myndigheter 
nationellt och internationellt ser hopp i en självreglering genom riktlinjer 
och endast disciplinära åtgärder. Dock har man idag enligt min uppfattning 
felaktigt valt att fokusera på bankernas självreglering utan att skapa sig en 
förståelse för var incitamenten för att tillgodogöra sig informationen finns 
hos de olika avdelningarna. Detta bör vara en utgångspunkt om ett 
tydliggörande av regelverken är för handen  
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