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Sammanfattning 
Bakgrund:  Inom de investmentbanker som idag erbjuder heltäckande tjänster inom 

värdepappershandel och företagsrelaterade finanstjänster uppstår konflikter 
som grundar sig på vems intresse som kommer i första hand. I denna process 
har finansanalytikern en central roll där det finns en risk att hamna i en 
intressekonflikt med corporate finance avdelningen. Finansanalytikerns 
oberoende är viktigt då analyserna har påverkan på kursbildningen på 
värdepappersmarknaden. 

Syfte:  Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva hur ett antal svenska 
investmentbanker arbetar för att främja finansanalytikerns oberoende i sin 
yrkesroll. För att tydliggöra oberoendet kommer intressekonflikten mellan 
analysavdelningen och corporate finance avdelningen att beskrivas då 
problematiken kring finansanalytikerns oberoende här är som tydligast.  

Metod:  En kvalitativ ansats har valt för att uppfylla uppsatsens syfte. Tre personliga 
djupintervjuer genomfördes med investmentbanker och Finansinspektionen. 
Ytterligare en telefonintervju genomfördes med ett analyshus som 
marknadsför sig som oberoende. Detta gav sammanlagt tre olika perspektiv 
på problemet. 

Slutsats:  Investmentbankerna främjar finansanalytikerns oberoende genom att skapa 
förutsättningar för att denne ska kunna ha en hög integritet i sin yrkesroll. 
Dessa förutsättningar skapas genom att följa lagen och de rekommendationer 
som Finansinspektionen ger. Tillsammans med interna regler och incitament 
stärks finansanalytikerns oberoende gentemot corporate finance avdelningen.   
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Abstract 
Background:  Within today’s full-service investment banks conflicts of interest related to 

who’s interest that comes first appears. Within this process the equity 
researcher has a fundamental profession and is exposed to conflicts of 
interest mainly towards the corporate finance department. The equity 
researcher’s independence is of importance since the analyses have impact 
on the determination of prices on the securities market.  

Purpose:  The purpose of this bachelor thesis is to describe how a number of 
Swedish investment banks operate to promote independence in the equity 
researcher’s profession. To describe the independence, conflicts of interest 
between the equity research department and the corporate finance 
department will be described. This situation chosen because of the 
problematic situation concerning the equity researcher’s independence that 
appears.   

Method:  A qualitative approach has been chosen to fulfil the purpose of the 
bachelor thesis. Three personal in-depth interviews have been conducted 
with investment banks as well as the Swedish Financial Supervisory 
Authority. One additional telephone interview was conducted with a 
company promoting itself as an independent equity researcher. This 
together gave us three different perspectives of the problem. 

Conclusion:  The investment banks promote the equity researcher’s independence by 
creating conditions to maintain a high integrity in their profession. These 
conditions are created by following the law and the recommendations given 
by the Swedish Financial Supervisory Authority. Together with internal 
rules and incentives, the equity researcher’s independence towards 
corporate finance will strengthen.  
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1 Introduktion 
Detta kapitel inleds med en introduktion till bakgrunden av ämnet. Vidare diskuteras problemet som 
mynnar ut i en problemformulering. Efter detta följer syftet, de avgränsningar som gjorts, definitioner över 
relevanta begrepp samt avslutningsvis disposition över uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Idag finns det 2,1 miljoner privatpersoner som äger aktier i Sverige. Tillsammans med 
indirekt sparande genom fonder och pensionssparande uppgår siffran till drygt 80 % av 
befolkningen. I takt med att börsen stigit har fler och fler personer blivit intresserade av 
aktier som sparform och antalet aktietransaktioner uppgick år 2006 till 18,8 miljoner med 
ett sammanlagt värde av mer än 8000 miljarder kronor. Detta kan jämföras med 2005 då 
antalet transaktioner uppgick till 12,6 miljoner med ett sammanlagt värde av dryga 5500 
miljarder kronor. Den ökade omsättningen och ett ökat privat intresse för värdepapper har 
de senaste åren lett till att ett stort antal nya banker, fondförvaltare, analysfirmor och 
investmentbanker tillkommit (Värdepapperscentralen, 2007). Enligt Svenska 
Bankföreningen (2007), anser 80 procent av regeringspartiernas politiker och 70 procent av 
ekonomijournalisterna att en stark finansbransch är mycket viktig för den svenska 
ekonomin.   

Inom de investmentbanker som idag erbjuder heltäckande tjänster inom 
värdepappershandel och företagsrelaterade finanstjänster uppstår konflikter som grundar 
sig på vems intresse som kommer i första hand (Hallvarsson & Halvarsson, 2003). 
Finansinspektionen (2007a) menar att flertalet finansiella företag både har en roll som 
finansiell rådgivare och som producent och säljare av finansiella tjänster vilket innebär en 
intressekonflikt som måste hanteras. Detta uttrycks även i lagen om värdepappersrörelse 
(1991:981) ”Ett värdepappersinstitut skall undvika intressekonflikter och, om sådana 
inträffar, se till att kunderna behandlas rättvist, och i övrigt följa alla regler som gäller för 
verksamheten.” (Notisum, 2007). Då investmentbanken fungerar som en intermediär 
mellan företag som söker kapital och investerare som söker företag att placera kapital i 
uppstår här en konflikt om vems intresse som kommer i första hand. I denna process kan 
finansanalytikern att hamna i en konflikt med corporate finance avdelningen vilket kan 
riskera finansanalytikerns oberoende. Detta kan i sin tur påverka de analyser som skrivs. 
Finansanalytikerns oberoende är viktigt då analyserna har påverkan på kursbildningen på 
värdepappersmarknaden (Johansson, 1998). 

Den centrala roll som finansanalytikern har gör att dennes oberoende från påverkan av 
konkurrerande intressen enligt Hallvarsson & Halvarsson (2003) är viktigt för en 
välfungerande finansmarknad. Uppsatsen kommer därför att fokusera på hur 
finansanalytikerns oberoende hanteras och hur intressekonflikter med corporate finance 
avdelningen undviks.  

1.2 Problemdiskussion 
I en rapport skriven 2003 av den så kallade förtroendekommissionen på uppdrag av 
regeringen, säger en anställd inom en investmentbank att man aldrig ifrågasätter en 
finansanalytikers slutsats (Hallvarsson & Halvarsson, 2003). Författarna av uppsatsen 
menar därför att finansanalytikern har en viktig roll inom investmentbanken. Utan väl 
utarbetade analyser är det svårt för corporate finance och mäkleri att sälja sin produkt vilket 
sätter stor press på analytikerna att leverera råd som bidrar på ett positivt sett till dessa 
funktioner (Hong & Kubik, 2003). När investmentbanker marknadsintroducerar ett bolag, 
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en så kallad IPO (Initial Public Offering), uppstår det enligt Hallvarsson & Halvarsson 
(2003 s.254) ”en rad risker för intressekonflikter och beroendesituationer eftersom hela 
kedjan av corporate finance, analys och mäkleri måste fungera tillsammans i en - som 
företagskunden sannolikt uppfattar det – sammanhållen process”. Då corporate finance 
avdelningens uppdrag, till exempel en IPO, genererar betydligt större intäkter än övriga 
funktioners finns det en risk att finansanalytikern utsätts för påtryckningar. Dessa 
påtryckningar kan leda till att finansanalytikern känner ett krav på att skriva analyser som är 
positivt inställda till företaget som corporate finance avdelningen marknadsintroducerar. 
Då både analysavdelningen och corporate finance avdelningen finns inom samma 
investmentbank kan analytikern därigenom känna press att bidra till det gemensamma 
resultatet genom att hjälpa corporate finance avdelningen med en positiv analys 
(Hallvarsson & Halvarsson, 2003).  

I lagen (1991:981) om värdepappersrörelse förklaras att värdepappersrörelse skall bedrivas 
så att allmänhetens förtroende för marknaden upprätthålls (Notisum, 2007). Då mer än 
80% av den svenska befolkningen äger värdepapper (Värdepapperscentralen, 2007) finns 
det ett stort allmänintresse att marknaden fungerar väl. För att finansanalytikern skall 
erhålla det förtroende från marknaden som beskrivs i lagen (1991:981) är det därför viktigt 
att denne upprätthåller det oberoende som förväntas i sin yrkesutövning. 

1.3 Problemformulering 
Baserat på problemdiskussionen har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

- Hur hanterar finansanalytikern, i sin, yrkesroll de krav på oberoende som ställs av 
marknaden vilket formellt uttrycks genom lagar och rekommendationer? 

- Vid marknadsintroduktioner (IPO) utsätts finansanalytikern för ökad risk för 
intressekonflikt med corporate finance avdelningen. Hur hanteras denna? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva hur ett antal svenska investmentbanker 
arbetar för att främja finansanalytikerns oberoende i sin yrkesroll. För att tydliggöra 
oberoendet kommer intressekonflikten mellan analysavdelningen och corporate finance 
avdelningen att beskrivas då problematiken kring finansanalytikerns oberoende här är som 
tydligast.  

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till att enbart beakta ett urval av svenska investmentbanker samt 
den lagstiftning och rekommendationer som omfattar svenska investmentbanker och 
finansanalytiker verksamma inom denna sektor. Den intressekonflikt som undersökningen 
avser att belysa kan uppkomma då corporate finance avdelningen och analysavdelningen 
inom en investmentbank åtar sig uppdrag som leder till att finansanalytikerns oberoende 
riskerar att åsidosättas, exempelvis vid en IPO. Med intressekonflikt avser vi situationer 
som regleras genom Finansinspektionens författningssamling tillsammans med vad som 
beskrivs i teoriavsnittet. Uppsatsen behandlar således inte andra typer av konflikter som 
kan uppkomma inom investmentbanker. Uppsatsen har inte som mål att försöka definiera 
begreppet ”finansanalytikerns oberoende”. Målet är heller inte att testa en hypotes om 
huruvida finansanalytikerns oberoende existerar eller ej  
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1.6 Definitioner 

1.6.1 Investmentbanker 

Enligt Saunders (2006) innefattar en investmentbank vanligtvis funktionerna corporate 
finance, trading, analys, mäkleri samt back-office funktioner. Investmentbanker arbetar 
främst med aktiviteter relaterade till nyintroduktioner och emissioner samt distributionen 
av dessa. Emissionerna kan antingen vara förstagångs emissioner, så kallade IPO:s, 
kopplade till en introduktion på börsen eller sekundära emissioner. Sekundära emissioner 
sker oftast när bolaget av någon anledning vill ta in mer kapital till bolaget och därför 
vänder sig till allmänheten (Saunders, 2006). Investmentbankens uppgift i de här 
processerna är att agera mellanhand mellan allmänheten och bolaget vid anskaffning av 
externt kapital. Investmentbanken är uppdelad i olika funktioner, till exempel corporate 
finance avdelning, mäklaravdelning och analysavdelning. (Hallvarsson & Halvarsson, 2003).  
En viktig roll för investmentbankerna är stå som garant och på andra sätt hjälpa till vid 
emissioner av värdepapper. Investmentbanker spelar därför en viktig roll för att minska 
informationsdifferensen mellan utgivare och investerare vid emissioner av värdepapper 
(Riksbanken, 2006).  

1.6.2 Finansanalytiker 

En finansanalytiker är en person som arbetar med finansiell analys och vanligtvis analyseras 
företag och dess aktie. Finansanalytikern fungerar som en förmedlare av finansiell 
information då de värderar och tolkar den information som delges från företagen på 
aktiemarkanden. Analysen har en central roll eftersom informationen som delges till 
investerarna har stor inverkan på deras agerande på börsen, vilket i sin tur kan påverka 
priset på enskilda värdepapper (Johansson, 1998). En mer detaljerad beskrivning av 
finansanalytikerns yrkesroll finns i kapitel 2. I de fall ordet ”analytiker” nämns i uppsatsen 
menas finansanalytiker.  

1.6.3 Corporate finance 

Corporate finance avdelningen arbetar främst med nyintroduktioner och nyemissioner på 
börsen, men utför även strukturaffärer och andra finansieringsuppdrag åt företag. 
Corporate finance avdelningens mål är att skapa en bild av klientens finansiella position i 
dagsläget. Därför går en stor del av arbetet ut på att analysera företaget och dess finansiella 
position. Corporate finance avdelningen arbetar nära företagen och får därför tillgång till 
insider information (Saunders, 2006). Corporate finance avdelningens kunder är normalt 
företag och dess ägare och vid en nyintroduktion eller annan affär har corporate finance 
och företagsägarna ett gemensamt intresse i att värderingen blir så hög som möjligt.  En 
hög värdering vid nyintroduktion gynnar befintliga aktieägare samt sänker företagets 
kostnad för kapital. Normalt får corporate finance avdelningen sina intäkter genom avgifter 
som är relaterat till priset på en nyintroduktion eller finansieringslösning (Hallvarsson & 
Halvarsson, 2003).  

1.6.4 Mäkleri 

Mäklaravdelningens uppgift är att köpa och sälja aktier åt investerare, som kan vara 
pensions- och aktiefonder såväl som storföretag och privatpersoner. Mäklaravdelningen 
utför även trading, vilket innebär att aktier köps och säljs för egen räkning med syfte att 
skapa intäkter till den egna banken. Mäklarna bistår även corporate finance avdelningen i 
samband vid nyintroduktioner av företag och har då en marknadsförande och säljande roll. 
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Mäklarna skapar intäkter genom att ta ut en avgift, courtage, vid varje värdepappersaffär 
(Hallvarsson & Halvarsson, 2003).   

1.6.5 Compliance 

Compliance är en kontrollfunktion inom investmentbanken som arbetar för att säkerställa 
att verksamhetens externa och interna riktlinjer och rutiner följs. Detta innefattar att följa 
upp och bevaka de anställdas privata aktieinnehav och intressen i företag, vilket är ett led i 
att förhindra insiderhandel och missbruk av information. Compliance är även 
Finansinspektionens kontakt på investmentbanken och den funktion som ansvarar för att 
regler och rekommendationer implementeras och efterföljs i verksamheten (Foot, 2006). 
Compliance arbetar även för att hög etik och integritet skall vara självklara inslag i 
yrkesutövningen vid investmentbanken. Compliance avdelningen fungerar som en 
servicefunktion inom investmentbanken och rapporterar direkt till styrelse och utskott med 
övergripande ansvar för att investmentbanken följer lagar och rekommendationer (Foot, 
2006).  
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1.7 Disposition 
Nedan följer en översikt av uppsatsens disposition för att ge läsarna en möjlighet att lättare 
orientera sig i uppsatsen. 
 
Kapitel 1  Uppsatsen inleds med en bakgrund till uppsatsens ämne samt en 

problemdiskussion kring finansanalytikerns oberoende inom investmentbanker. 
Avslutningsvis presenteras uppsatsens syfte och avgränsning tillsammans med 
definitioner av centrala begrepp. 

 
Kapitel 2  Den teoretiska referensram som ligger till grund för denna undersökning 

presenteras i detta avsnitt. Kapitlet syftar till ett ge en bakgrund till och större 
förståelse för problematiken kring uppsatsens ämne.  

 

Kapitel 3  I detta kapitel presenteras uppsatsens metod och det vetenskapliga 
förhållningssättet beskrivs. Under detta kapitel förs även en diskussion kring 
de metodproblem som kan förekomma, bland annat reliabilitet och validitet. 
 

Kapitel 4  Detta kapitel utgör grunden för rapporten och presenterar det empiriska 
materialet. Här redogörs för den information som samlats in genom 
intervjuer med ett antal personer med olika relation till problemet. 

 
Kapitel 5  Det empiriska materialet analyseras och tolkas med stöd av den teoretiska 

referensram som valts.  
 
Kapitel 6  Kapitlet presenterar uppsatsens slutsatser. 
 

Kapitel 7  Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion kring uppsatsen. Här ges även 
förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 
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2 Teoretiska ramar 
Under detta kapitel redogörs för den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. Teorin 
kommer att bidra till att besvara uppsatsens syfte och problemformulering. Teorin ligger även till grund för 
att få en grundläggande förståelse för vad som påverkar finansanalytikerns yrkesroll med avseende mot den 
problematik som uppsatsen berör. 

2.1 Introduktion 
Med bakgrund av den litteraturstudie som gjordes upptäckte vi att den forskning som 
gjorts på området är knapphändig. Hallvarsson & Halvarsson har på uppdrag av den så 
kallade förtroendekommissionen år 2003 författat en rapport om intressekonflikter hos 
fondkommissionärer vilken har varit användbar som referensmaterial. Dock har det varit 
svårt att hitta lämplig forskning som gjorts med avseende mot finansanalytikerns 
oberoende på den svenska marknaden. Med anledning av detta har breda teorier som 
agentteorin och den institutionella teorin valts. Bredvid dessa har lagar och 
rekommendationer, självreglering, intressekonflikter tillsammans med etiska och moraliska 
aspekter granskats för att förstå hur analytikerns yrkesroll ser ut. Dessa kan med fördel 
användas till att analysera uppsatsens problem och svara mot syfte.  

2.2 Finansmarknaden i Sverige 
Finansmarknaden i Sverige är i internationell jämförelse storleksmässigt begränsad med 
relativt få investmentbanker som erbjuder corporate finance, analys och mäkleri under 
samma huvudman (Riksbanken, 2006). Finansmarknaden fungerar som en mötesplats för 
säljare och köpare av finansiella instrument. Dessa instrument kan vara värdepapper i form 
aktier och obligationer, optioner och warranter, valutor och andra form av derivat. 
Instrumenten är knutna till en utgivare som kan vara ett företag eller bank och handlas 
genom börsen. Priset bestäms av tillgång och efterfrågan som grundar sig på investerarnas 
preferenser (Bodie, Kane & Marcus, 2006). Merparten av de affärer som genomförs, görs 
av professionella investerare till exempel pensionsfonder, investmentbolag och banker. 
Samtliga har analytiker knutna till sig som arbetar med att utvärdera olika 
investeringsalternativ (Hong & Kubik, 2003). 

Inom affärspressen har det under våren 2007 rapporterats mycket kring insiderhandel och 
marknadsmissbruk inom finansbranschen i Sverige. Bland annat har det uppmärksammade 
fallet där anställda på flera av de stora finansiella institutionerna i Sverige använt sig av ej 
offentliggjord information och på detta vis gjort personliga vinster genom insiderhandel 
(E24.se, 2007). Det senaste avslöjandet under april 2007 som i media går under 
benämningen ”insiderhärvan” där bland annat anställda inom Cevian, Nordea och Carnegie 
misstänks varit inblandade i insideraffärer har gjort att detta ämne åter har aktualiserats 
(Di.se, 2007a). Företrädare för de inblandade företagen har varit tidiga med att påpeka att 
det rör sig om enskilda individer som åsidosatt regler för egen vinnings skull (Di.se, 2007b). 

2.3 Finansanalytikern 
En finansanalytiker analyserar företag och dess aktie (Lee & Tweedie, 1990, Olbert 1992). 
Yrket som finansanalytiker växte fram under 1950-talet (Bohlin, 1987) och har sedan dess 
spelat en viktig roll i informationsprocessen och kursbildningen på 
värdepappersmarknaden (Breton & Taffler, 1995). Finansanalytikern fyller en viktig 
funktion på värdepappersmarknaden då de fungerar som förmedlare av finansiell 
information mellan de börsnoterade företagen och investerarna. Analysen har en central 
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roll eftersom informationen som delges till investerarna har stor inverkan på deras agerande 
på börsen, vilket i sin tur påverkar priset på enskilda värdepapper (Johansson, 1998).  

Finansanalytikern beskrivs som en informationsmellanhand, som inhämtar, analyserar och 
delger informationen till en tredje part, inom eller utanför det egna företaget (Olbert 1992, 
Lang och Lundholm 1996) I liknande termer beskriver Samuelsson (1991) 
finansanalytikerns arbete som en process där målet är att tolka, förädla och vidareförmedla 
information som börsnoterade företag har delgivit marknaden. Wärneryd (2001) menar att 
finansanalytiker är experter som genom sitt arbete försöker optimera klienter avkastning. 
Finansanalytikerns mål är enligt Marton (1998) att ge investeraren en köp, sälj eller behåll 
rekommendation. Som expert arbetar finansanalytikern på ett strukturerat och metodiskt 
sätt och ackumulerar kunskap om den sektor denne följer, hur företagen i sektorn agerar 
samt utvärderar investerings- och affärsmöjligheter (Marton, 1998). 

Finansanalytikerns bearbetade information som delges till existerande och potentiella 
investerare kan ses som ett komplement till den officiella information som det analyserade 
företaget gjort publikt, t.ex. i samband med årsbokslutet. Ett annat sätt att se det är att 
finansanalytikerns information direkt konkurrerar med företagets information (Johansson, 
1998).  

Finansanalytikern måste bidra med ett informationsmervärde till investeraren för att denna 
ska fortsätta efterfråga analytikerns tjänster. För att detta ska uppfyllas måste analysen ge 
mer detaljer eller ny information om företaget som investeraren inte själv besitter (Arnold 
& Moizer, 1984) De viktigaste informationskällorna som finansanalytikern använder i sitt 
arbete är årsredovisningar, delårsrapporter och direktkontakter inom företagen som är 
föremål för analysen. Goda kontakter med företagsledningen ger finansanalytikern 
möjligheter att särskilja sig från andra analytiker och på det sättet få ett informationsövertag 
som kan användas i analysen (Johansson 1998; Olbert, 1992).   

Yrkeskategorin finansanalytiker kan delas in i tre undergrupper, ekonomijournalister, sell-
side analytiker samt buy-side analytiker (Olbert 1992; Touminen 1995). 

Ekonomijournalister arbetar inom affärspressen och skriver investeringsrapporter till 
privata och professionella investerare (Johansson, 1998).  

Sell-side analytiker arbetar för värdepappersbolag och analyserar företag och dess aktie och 
fungerar som en stödfunktion till aktiemäklarna och corporate finance avdelningen. De 
producerar aktievärderingar samt rekommendationer så att mäklarna kan ge råd till klienter 
om aktiers och företags framtida potential (Schipper, 1991) Sell-side analytikern fyller också 
en viktig funktion i corporate finance avdelningens arbete med att värdera företag som ska 
marknadsnoteras och de utför även värderingar i samband med andra finansieringsuppdrag 
(Hallvarsson & Halvarsson, 2003).  

Buy-side analytiker arbetar vanligast för banker, pensionsfonder eller aktiefonder. Buy-side 
analytikern analyserar också företag och deras aktier men informationen används istället 
internt av fondkommissionären (Johansson, 1998).  

En stor skillnad mellan sell-side och buy-side analytiker är att buy-side analytikerns enda 
intresse är att leverera högkvalitativa analyser till arbetsgivaren så att det egna företaget gör 
ett bra resultat. Sell-side analytikerns arbete är däremot oftast inriktat mot att tillgodose 
externa investerares behov av värdepappersrekommendationer. Sell-side analytikerns 
arbetsgivare tjänar i dessa fall inte pengar direkt på analysen. Inkomsterna genereras istället 
genom courtageavgifter i samband med mäkleri av värdepapper (Schipper, 1991). 
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2.4 Agentteorin 
Författarna anser att agentteorin är relevant för uppsatsen då analytikern i sin yrkesroll ställs mot en rad 
olika intressen som kan leda till beroendeförhållanden.    

När en person (agenten) har blivit anlitad att agera och fatta beslut åt uppdragsgivaren 
(principalen), kan beroendeförhållandet som uppstår beskrivas med hjälp av agentteorin. 
Agentteorin utgår från att de olika parterna handlar i eget intresse och agentens mål 
stämmer inte alltid överens med det mål som principalen har (Boatright, 2000).  

 

Figur 2.1 Modell agentprincipal förhållandet (Egen översättning från Answers, 2007). 

Oftast har agenten mer kunskap än principalen, vilket gör att agenten får större möjligheter 
att tillgodose sina egna intressen.  Detta kan leda till att informationsasymmetri uppstår där 
agenten undanhåller eller förvränger information till principalen vilket tillåter att agenten 
får möjligheten att missbruka sin ställning och handla i eget intresse, vilket figur 2.1 
tydliggör. Agenten och principalen anses vidare ha olika inställningar till risk vilket är ett 
problem för principalen då agenten tar beslut grundat på sin egen riskbenägenhet, vilket 
inte alltid överensstämmer med principalens riskbenägenhet (Eisenhardt, 1989). 

För att förhindra att agenten maximerar sin personliga nytta och inte handlar i principalens 
intresse, kan principalen övervaka agenten eller införa tvingande mekanismer. Det är dock 
svårt och kostsamt för principalen att övervaka vad agenten gör och därför är det svårt för 
principalen att få bekräftat ifall agenten uppträtt på ett, enligt principalen, önskvärt sätt 
(Eisenhardt, 1989). Exempel på tvingande mekanismer är regler och lagar. För att agenten 
skall följa dessa kan principalen skapa ekonomiska incitament, till exempel rörlig ersättning, 
som en metod för att belöna agenten när denna agerar på ett vis som principalen anser vara 
önskvärt (Heath & Norman, 2004). 

Forskning kring agentteorin har bidragit till att få större förståelse för hur organisationer 
hanterar agent-principal problematiken. Att som organisation investera i 
informationssystem som stärker principalens kontroll över agenten anses vara ett effektivt 
sätt att uppnå kontroll över agenten (Eisenhardt, 1989).      

2.5 Institutionell teori  
Den institutionella teorin har vuxit fram för att bättre förstå hur organisationer påverkas av krafter som 
ligger utanför organisationens egen kontroll. Institutionsteorin kan hjälpa till att förklara varför en 
organisation agerar som den gör (Scott, 2001). 

En organisations främsta mål inom den institutionella miljön är att i första hand överleva, 
vilket inte enbart kräver god ekonomi. Organisationen måste även skapa legitimitet för sin 
verksamhet inom den institutionella miljö som präglar organisationens verksamhet (North, 
1990). För att förstå en organisations beteende är det nödvändigt att först bilda sig en 
uppfattning om den miljö organisationen verkar i. En institution med avseende mot 
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organisationer definieras som de regler, normer och åsikter som formar verkligheten för 
organisationen. Institutionen talar om vad organisationen är och vad den inte är samt vad 
den kan göra och inte göra (Hoffman, 1999). Institutioner har alltid en särskild historia ur 
vilken dem har utvecklats. Det är inte möjligt att förstå en institution ordentligt utan att 
samtidigt förstå det historiska förlopp under vilket den bildats (Scott, 1987). North (1997) 
menar att en institution består av strukturer och mekanismer av sociala tillvägagångssätt 
som styr beteendet hos två eller fler individer. Den institutionella teorin visar att en 
organisation inte enbart tar efter och ändrar sitt beteende utefter den bransch den är 
verksam inom. De anpassar sig även för externa tryck och de värderingar som samhället 
har spelar en viktig roll i denna process (Hatch, 1997). Institutionen agerar som en kraft på 
organisationen genom sociala tryck och restriktioner som sätter gränserna för vad som är 
acceptabelt beteende. En organisation formar sig efter de institutionella värderingar som 
präglar miljön den är verksam i eftersom det ger ökad legitimitet och höjer sannolikheten 
för överlevnad (Meyer & Rowan, 1977, citerad i Scott, 2001). Scott (2001) menar att 
institutioner är relativt motståndskraftiga mot förändring och därför bibehålls dem och 
reproduceras från generation till generation. På grund av motståndskraften ger institutioner 
soliditet till sociala system över tiden, vilket skapar trygghet för organisationerna som 
verkar inom den institutionella miljön (Hatch, 1997).  

En av hörnstenarna inom den institutionella teorin är att organisationer inom samma 
bransch imiterar varandra, både vad det gäller organisationsstruktur och beteende, för att 
skapa legitimitet (Carpenter och Feroz, 2001). En organisation har krav mot sig från miljön 
den verkar inom och måste möta kraven för att få acceptans från samhället (Hatch 1997). 
Kraven kan vara av olika karaktär, ekonomiska och tekniska eller sociala och kulturella. 
Ekonomiska och tekniska krav föreskriver hur produktion och handel får bedrivas. Sociala 
och kulturella krav föreskriver vilken roll en organisation ska ha i samhället och hur den får 
agera. En organisation blir accepterad och belönad om den möter de värderingar, normer, 
regler och åsikter som finns i samhället (Hatch, 1997).   

2.5.1 Den institutionella teorins tre pelare 

Enligt Scott (2001) består en institution av tre pelare: en regulativ, en normativ samt en 
kulturell- kognitiv. 

Den regulativa pelaren består av de regler och lagar som gäller i den miljö som 
organisationen verkar inom. Legitimitet fås genom att följa de regler och lagar som 
föreskrivs. Organisationen övervakar av att regler och lagar efterföljs eftersom 
överträdelser av dessa är behäftade med kostnader för organisationen. Statliga regulativa 
institutioner, som till exempel Finansinspektionen, övervakar att lagar och regler följs. 
Staten måste agera försiktigt med lagstiftningen för att inte sätta balansen mellan aktörerna 
inom det område som lagstiftningen berör ur spel. Samtidigt måste myndigheter också ha 
tillgång till verktyg som effektivt tillåter den att utöva den regulativa makten. Staten kan 
använda sin maktutövning på två sätt, genom att straffa och bötfälla eller att genom att ge 
incitament till organisationen att agera på ett sätt som staten anser vara önskvärt (Scott, 
2001).   

Organisationer som verkar inom institutionella miljöer med hög konkurrens utsätts ofta för 
situationer där intressekonflikter kan uppstå. Därför är det viktigt att de finns tydliga regler 
och en tredje part som övervakar att reglerna följs av organisationerna (Scott, 2001).  

Den regulativa processen inom en institutionell miljö innefattar förmågan att skapa nya 
regler, inrättandet av en funktion som kan övervaka att reglerna följs samt anpassa straff 
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och incitament som främjar regelåtlydnad. Processen kan vara informell, till exempel 
genom att nya medarbetare genomgår en invigningsritual, men den kan också vara mer 
formaliserad och utövas genom särskilda aktörer, till exempel polis och domstolar (Scott, 
2001). 

Den normativa pelaren består av de sociala aspekter som sätter gränserna för accepterat 
beteende, t.ex. normer och värderingar. Normer formar de förväntningar som finns på 
organisationen att agera på ett visst sätt. Normer sätter inte enbart gränserna för accepterat 
beteende utan kan också ge privilegier och ansvar till vissa aktörer. Normer kan påverka 
aktörer i den institutionella miljön olika, då en del normer enbart är relevanta för individer 
med en särskild roll (Scott, 2001). 

Den normativa pelaren inom den institutionella teorin grundar sig på att normer och 
värderingar har en stabiliserande inverkan på den institutionella miljön. Detta skapar en 
trygghet då normer bildar utgångspunkt för hur verksamheten ska bedrivas (Scott, 2001).    

Organisationer som följer regler anses göra det av eget självintresse och den primära 
metoden för att se till att reglerna efterlevs är att utdela straff eller att skapa incitament som 
främjar regelåtlydnad (Scott, 2001).   

Regler och normer måste understödjas av sanktionerande makt, till exempel ett bolags 
styrelse, för att de ska vara effektiva. Samtidigt söker aktörer med makt auktorisering och 
legitimering för att kunna utöva makten (Scott, 2001). 

De regulativa och normativa pelarna kan ha en ömsesidigt förstärkande effekt på varandra. 
Detta sker genom att de som skapar reglerna stödjer sin maktutövning på socialt 
accepterade normer (Scott, 2001). 

Den kulturella-kognitiva pelaren innefattar subjektiva övertygelser och symbolik. 
Tyngdpunkten hos den kulturella-kognitiva pelaren ligger på den sociala verkligheten som 
resulterar i ett system av gemensamma övertygelser som skapar en mening av den 
verksamhet som bedrivs av organisationen. Skapandet av mening är viktig för att bilda en 
förståelse av verkligheten och hur en organisation agerar kan ses som en funktion som 
påverkas av miljön den verkar i. Förståelse är en social konstruktion byggt av meningar 
genom att kategorisera händelser i en gemensam struktur (Scott, 2001).  

De teoretiker som fokuserar på den kulturella-kognitiva pelaren inom den institutionella 
teorin menar att regler och rutiner efterföljs därför allt annat är otänkbart. De efterföljs på 
grund av att de tas för givet: ”Det är så det är” (Scott, 2001).  

2.5.2 Institutionella tryck 

Den institutionella teorin introducerar institutionella tryck som ett verktyg för analys av 
organisationers agerande, vilket tillåter en djupare förståelse av agerandet än vid en analys 
som enbart ser till de traditionella marknadskrafterna (Greenwood & Hinnings, 1996).  

 

Figur 2.2 Institutionella pelare och tryck (egen översättning från Scott, 2001, s.52). 

En organisation utsätts för normativa, tvingande och mimetiska tryck av de institutionella 
pelarna, vilket figur 2:2 visar. Tvingande tryck utövas av reglerande institutioner som 
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vanligtvis är statliga. Normativa tryck är sociala tryck på organisationen att följa vissa 
accepterade normer. Det kan även vara professionella eller branschspecifika normer som 
organisationen väljer att följa för att skapa legitimitet för sin verksamhet (Dimaggio & 
Powell, 1983, citerad i Scott, 2001). Mimetiska tryck består av den tendens som finns mot 
att imitera andra organisationer inom samma område för att hantera osäkerhet (Davidsson, 
Hunter & Klofsten, 2006). Det mimetiska trycket på en organisation leder till att den 
förändrar sig för att passa den institutionella miljö inom vilken den verkar. Detta beteende 
gör att utrymmet för förändring av organisationens struktur och beteende blir mindre, 
samtidigt som osäkerheten minskar (Dimaggio och Powell, 1991).       

2.5.3 Legitimitet 

Organisationers strävan att vara legitima spelar en viktig roll inom institutionell teori 
(Louche 2004). Legitimitet erhålls av organisationen genom att svara mot de olika tryck 
som de tre pelarna ger upphov till. Huvudsyftet för merparten av organisationer är att 
överleva och att generera vinst, samtidigt som de måste uppfylla moraliska åtaganden 
gentemot samhället (O’Donovan, 2001). För att organisationer ska överleva och utvecklas 
behöver dem inte bara materiella resurser, information och kunskap. De behöver också bli 
socialt accepterade och måste kunna uppvisa en trovärdighet inom verksamhetsområdet 
(Scott 2001). 

Suchman (1995) menar däremot att erhållandet av legitimitet är en organisations främsta 
mål då det berättigar dess existens i samhället. Även Louche (2004) menar att 
organisationens mål är att dess verksamhet hela tiden ska uppfattas som legitim av 
samhället och därav är de normer och värderingar som samhället har av betydelse för vad 
som är legitimt. Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller antagande att en aktörs 
verksamhet är önskvärd och lämplig inom ett socialt konstruerat system bestående av 
normer, värderingar, övertygelser och begrepp. Med ett socialt system menas i detta fall den 
institutionella miljö som en organisation existerar i (Suchman 1995). Organisationens mål 
är att dess verksamhet hela tiden ska uppfattas som legitim av samhället och därav är de 
normer och värderingar som samhället av betydelse för vad som är legitimt (Louche 2004). 

Mellan organisationen och samhället upprättas ett ”socialt kontrakt” som relaterar till de 
kulturella normer, värderingar och åsikter som finns i den sociala miljö som organisationen 
verkar i (Suchman, 1995). Organisationer går i och med kontraktet med på att bedriva sin 
verksamhet inom vissa gränser på ett vis som är accepterat av samhället. Genom att verka 
inom gränserna för det sociala kontraktet erhåller organisationen legitimitet och kan ta del 
av de resurser som finns tillgängliga i samhället. Det finns ett tydligt samband mellan att 
som organisation anses vara legitim och utsikterna att förbli en accepterad aktör på 
marknaden (O’Dwyer, 2002).  

Det är betydligt enklare att upprätthålla ett etablerat socialt kontrakt än att återuppbygga ett 
skadat (Suchman, 1995). Om det sociala kontraktet bryts kan organisationen förlora 
legitimitet och trovärdighet, vilket kan leda till att kunder slutar anlita organisationen. 
Organisationen kan inte enbart utgå från att det är investerarnas intressen som ska 
uppfyllas utan den måste även beakta övriga intressegrupper i samhället och de krav dessa 
ställer på organisationen. Om dessa intressegrupper inte anser att organisationen möter de 
ställda kraven kan samhället bryta upp det sociala kontraktet, vilket skulle innebär förluster 
för organisationen (Deegan & Rankin, 1996). Ett brutet socialt kontrakt, förlorad 
legitimitet och dåligt rykte ökar även risken för påföljder från myndigheterna i form av  till 
exempel lagförändringar (Deegan & Rankin, 1996). 
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Media spelar en viktig roll i kampen om att erhålla legitimitet, eftersom den har stor 
genomslagskraft i samhället. Negativa nyheter, t.ex. företagsskandaler, ger ofta större 
resonans i samhället än positiva nyheter, vilket organisationer måste tänka på vid 
upprätthållandet av det sociala kontraktet och legitimiteten (Deegan, Rankin & Tobin, 
2002). 

För att kunna anses som legitim måste organisationen delge information rörande 
verksamheten till intressegrupper i samhället. Hur en organisation agerar för att anses vara 
legitim påverkas av de krav samhället ställer på den. Vad som anses vara legitimt förändras 
över tiden och organisationen måste därför kunna tolka de krav som samhället ställer på 
den. Förändringar av de normer och värderingar som sker i samhället bidrar därför till att 
organisationer förändras (O’Donovan, 2001).  

2.6 Intressekonflikter 
En intressekonflikt kan uppstå i alla delar av samhället och ekonomiska verksamheter 
(Blåvarg & Jansson, 2006). Nationalencyklopedin (2007a) definierar en intressekonflikt som 
”en omöjlighet att samtidigt tillgodose flera intressen” medan Mehran & Stulz (2006) 
specificerar begreppet ytterligare som en situation när en aktör i en transaktion får direkt 
fördel av att ta ett beslut som påverkar motparten negativt. Vidare uppkommer en 
intressekonflikt när en individ eller organisation som givits ett förtroende tar beslut och 
agerar emot detta förtroende (Mehran & Stulz, 2006).  

Enligt Boatright (2000) särskiljs det mellan faktiska- och potentiella intressekonflikter. En 
faktisk intressekonflikt uppstår när en individ eller institution agerar mot sin klients intresse 
och en potentiell intressekonflikt är en situation som kan leda till en konflikt (Boatright, 
2000). 

Vid en IPO ställs enligt Hallvarsson & Halvarsson (2003) problematiken kring en 
intressekonflikt inom en investmentbank på sin spets. Konflikten grundar sig på de olika 
intressen som investmentbankens avdelningar har. Framförallt ställs de olika intressena 
mellan analysavdelningen och corporate finance mot varandra. Analytikerns uppgift är att 
skriva en oberoende analys medan corporate finance avdelnings uppgift är att 
marknadsintroducera företag till ett pris som är attraktivt ur säljarens perspektiv. 
Intressekonflikten ligger i att det bolag som vill börsnoteras har ett intresse av en hög 
värdering och investerarna vill ha så låg prissättning som möjligt. Detta är problematiskt 
därför att investmentbanken fungerar som rådgivare vid en IPO och skall företräde både 
säljarens och köparens intressen (Hallvarsson & Halvarsson, 2003).  

2.6.1 Strategier för hantering av intressekonflikter 

En strategi för att minska risken för intressekonflikter inom finansiella bolag är enligt 
(Boatright, 2000) att reglera den finansiella verksamheten med hjälp av regler och policys. 
Detta kan ske genom att införa direkta regler som hindrar anställda inom de finansiella 
bolagen att agera på ett visst sätt eller så kan organisationen införa indirekta regler. En 
indirekt regel kan till exempel vara att det investmentbanker kontrollerar flödet av 
information. Genom att styra vem inom bolaget som får läsa vad och när dem får läsa det, 
kan denna regel indirekt hindra att en intressekonflikt uppstår. Regler och policys kan ha 
sitt ursprung från ett lands lagar och regleringar eller från rekommendationer utfärdade av 
intresseorganisationer, men Boatright (2000) hävdar att regler och policys blir som 
effektivast när de har utformats av organisationerna själva. Eftersom varje organisation är 
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unik kan den med hjälp av interna styrdokument uppnå en större effektivitet genom att 
skräddarsy regler och policys så att dessa är anpassade till verksamheten.    

Ibland är det inte tillräckligt med regler och policys för att hindra att intressekonflikter 
uppstår. Då kan det vara lämpligt att införa strukturella förändringar inom de finansiella 
bolagen eftersom konflikterna oftast uppstår på grund av att bolagen har flera funktioner 
som erbjuder olika tjänster och därför även har delvis skiljda intressen och mål. Genom att 
då göra en strukturell förändring som separerar de olika funktionerna kan potentiella 
intressekonflikterna hindras (Boatright, 2000). Ett exempel är då corporate finance 
avdelningen hålls fysiskt åtskild från investmentbankens analysavdelning. De så kallade 
Spitzer rules i USA, som tvingar investmentbankerna att delvis anlita oberoende analyshus, 
är också ett exempel på en förändring som får konsekvenser på investmentbankernas 
organisationsstruktur (Saunders, 2006). Genom att stärka integriteten och oberoendet hos 
de olika funktionerna kan investmentbankerna skapa en värdegrund som minskar risken 
för intressekonflikter. Ett verktyg för detta kan vara att bygga informationsbarriärer mellan 
funktionerna och eller rent fysiskt separera dem, genom att upprätta så kallade kinesiska 
murar (Boatright, 2000).  

Hallvarsson & Halvarsson (2003) beskriver att informationsbarriärer mellan funktioner på 
den svenska marknaden sker genom så kallade kinesiska murar. Från Finansinspektionen 
(2006) finns krav på att fysisk separering av corporate finance avdelningen och övriga 
funktioner ska finnas. 

2.7 Lagar och rekommendationer 
Svenska investmentbankers verksamhet regleras genom ett antal lagar och förordningar. 
Som ett komplement till dessa finns Finansinspektionens Författningssamling (FFFS) som 
presenterar regler i form av föreskrifter som är bindande. Finansinspektionen ger även ut 
allmänna råd till investmentbankerna. FFFS grundar sig på svensk lag, EU: s regler samt 
internationella föreskrifter som tillsammans utgör grunden för svensk finansmarknads 
reglering (Finansinspektionen, 2007b).  

I lagen (1991:981) om värdepappersrörelse förklaras att:  

”värdepappersrörelse skall bedrivas så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls 
och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att rörelsen kan anses sund” 
(Notisum Rättsnätet, 2007)   

I lagen beskrivs också att intressekonflikter skall undvikas, och om en sådan skulle inträffa, 
skall kunderna behandlas rättvist (Notisum Rättsnätet, 2007). För att tillstånd skall ges till 
ett bolag att bedriva värdepappersrörelse krävs att verksamheten uppfyller kraven på en 
”sund verksamhet”. Genom granskning av bolagsordningen, där det förklaras hur 
verksamheten skall bedrivas, avgör Finansinspektionen om bolaget beviljas tillstånd att 
bedriva värdepappershandel eller ej (Finansinspektionen, 2007b). 

För den som arbetar med att ta fram information som genererar rekommendationer om 
investeringar i finansiella instrument säger lagen ”(1991:980) om handel med finansiella 
instrument” att det alltid skall anges vem som står bakom informationen. Vidare skall även 
egna intressen presenteras samt eventuella intressekonflikter som kan föreligga, vilket kan 
minska förtroendet för rekommendationen. Den som sprider information som upparbetats 
av någon annan skall uppge att han endast är spridare av informationen (Notisum 
Rättsnätet, 2007). Ändringar som gjorts skall också redovisas. Dessa råd finns även i FFFS 
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2005:9 som ett allmänt råd om hur intressekonflikter vid investeringsrekommendationer 
skall undvikas (Finansinspektionens författningssamling, 2005a) 

I Finansinspektionens Författningssamling (FFFS 2005:10) ges råd om hur de 
intressekonflikter som kan uppstå för analytiker vid värdepappersinstitut bör behandlas. 
Förordningen förklarar att värdepappersinstitut bör införa riktlinjer i syfte att hindra att 
analytikers rekommendationer påverkas av bolagets ekonomiska intressen samt den egna 
värdepappershandeln. Institutionerna bör även ha riktlinjer för att analyser och 
rekommendationer inte skall påverkas av affärsförbindelser med analyserade företag. 
Författningen (2005:10) rekommenderar även att institutionerna vidtar åtgärder i syfte att 
begränsa risken för intressekonflikter samt otillbörlig påverkan på analyser. Enligt 
författningen bör inte heller en analytiker delta i den egna corporate finance avdelningens 
aktiviteter om detta kan misstänkas påverka tilltron till analytikerns oberoende. Vidare bör en 
analytiker inte rapportera till corporate finance avdelningen och heller inte bära ersättning 
som är kopplad till specifika corporate finance uppdrag. Riktlinjer som förklarar 
rapporteringsgång och ersättningsarrangemang för att skydda analytikerns oberoende 
rekommenderas också (Finansinspektionens författningssamling, 2005b). Enligt 
Nationalencyklopedin (2007b) definieras oberoende som något eller någon som inte är 
beroende i sitt handlande. Svenska Akademiens Ordbok definierar oberoende även som 
oavhängighet och då särskilt i fråga om ekonomiska förhållanden (SOAB, 2007). 

För att dessa riktlinjer skall efterlevas och olika intressekonflikter undvikas rekommenderas 
i FFFS (2005:1) hur företaget bör organiseras för att på bästa sätt kunna leva upp till de råd 
och rekommendationer som ges. För att uppnå bästa möjliga regelefterlevnad bör en 
compliance funktion, direkt underställd styrelsen, finnas. Syftet med denna funktion är att 
den skall fungera som ett stöd för övriga funktioner i deras arbete att följa regler och 
rekommendationer. Compliance skall även identifiera och bedöma risker och hjälpa till att 
formulera företagets interna regler. Vidare rekommenderas att det ska finnas en oberoende 
granskningsfunktion som utvärderar den interna kontrollen och det arbete som compliance 
funktionen utfört (Finansinspektionens författningssamling, 2005c).  

För skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för den svenska 
värdepappersmarknaden har branschorganisationen Svenska Fondhandlarföreningen bildad 
bolaget SwedSec AB vars huvuduppgift är att licensiera personal som arbetar med 
rådgivning och förvaltning av finansiella instrument. För att en analytiker skall kunna 
erhålla sin licens måste denna visa höga krav på lämplighet, yrkeserfarenhet, kunskaper 
samt förmåga att följa det regelverk som gäller på den svenska värdepappersmarkanden 
(SwedSec, 2007).   

Som medlem av Europeiska Unionen omfattas den svenska finansmarknaden också av de 
lagar och förordningar som gäller inom unionen (Finansinspektionen, 2007b). De lagar 
som hittills implementerats i Sverige har varit av karaktären att de inte haft någon påverkan 
på investmentbankernas verksamhet, sett ur analytikerns perspektiv. Detta på grund av att 
den reglering som tidigare fanns i Sverige uppfyllde de mål som EU införde med de nya 
lagarna (Hallvarsson & Halvarsson, 2003).   

2.7.1 Självreglering 

Enligt Hallvarsson & Halvarsson (2003) styrs finansanalytikern arbete vid sidan av formella 
lagar och regler även av självreglering. Självreglering definieras som ”en kollektiv 
överenskommen form av normgivning och kontroll av en organisations medlemmar, där 
reglerna avses styrande för verksamhetens bedrivande och medlemmarnas beteende på 
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vissa centrala områden” (Samuelsson, 1991).  Självregleringen syftar till att styra in en 
marknad mot ett önskvärt beteende oberoende av formella gränser, till exempel gällande 
lagstiftning. Ett sådant beteende är önskvärt då det upprätthåller förtroendet för 
marknaden och de aktörer som agerar på den (Hogren, 2005). I Sverige finns ingen 
formaliserad självregleringsuppgift ålagd någon specifik organisation. Istället hävdas att 
marknaden är självsanerande vilket i praktiken fungerar genom att den som bryter mot 
dessa regler straffas av marknaden. Begreppet självreglering kan bäst beskrivas som en 
samlingsbeteckning för den privata reglering som förekommer jämsides de lagar och regler 
som finns i lagstiftningen (Blåvarg & Jansson, 2006). 

Idén som ligger bakom självregleringens existens är att denna typ av reglering är 
förtroendeskapande. Då rekommendationerna inte finns sanktionerade i lagen är det svårt 
att döma någon för brott mot dessa. Dock kan vissa delar av regleringen tolkas som 
civilrättsliga avtal och därför bli föremål för utredning inom ramen för brott mot 
avtalslagen (Blåvarg & Jansson, 2006). 

En fördel med självregleringen är att den oftast utformas av personer som själva arbetar 
inom branschen och har expertkunskap kring frågorna som regleringen berör. De personer 
som utformar reglerna arbetar vanligtvis på daglig basis inom den verksamhet som 
regleringen berör och har därför stor insikt i den problematik som ger upphov till 
regelbildningen. Detta leder till att reglerna relativt enkelt kan implementeras i 
verksamheten Resultatet är att förståelsen för reglerna blir hög hos dem som berörs 
(Kågerman, 2001). 

2.8 Etik och moral inom finansvärlden 
Enligt Liljefors (1994) skiljer sig synen på etik och moral inom finansbranschen inte 
nämnvärt från övriga samhället. Dock har skandaler inom finansbranschen där det rört sig 
om stora summor pengar satt fokus på etik och moral inom denna bransch. Vidare har 
avslöjanden om mäklare och analytiker som profiterat på att ständigt ge rekommendationer 
som leder till ett ökat antal transaktioner och courtageinbringande affärer väckt en debatt 
om etik och moral bland anställda inom bankväsendet (Liljefors, 1994). 

Ett annat skäl till att frågan om etik blivit aktuell inom finansbranschen är den specifika 
utformningen. Finansbranschen är kraftig reglerad med relativt få verksamma aktörer 
samtidigt som den utgör en väldigt viktig del av en fungerande marknadsekonomi. De 
transaktioner som sker på marknaden förutsätter att parterna har förtroende för varandra. 
Kravet på ömsesidigt förtroende och tillit skulle kunna ersättas med skärpt lagstiftning och 
ökad reglering. Dock skulle detta leda till högre transaktionskostnader vilket är något 
finansbranschen vill undvika. Därför blir ett etiskt och moraliskt tänkande den bästa 
lösningen, men detta förutsätter att alla inblandade agerar på detta vis. Om någon skulle gå 
emot detta och handla oetiskt för egen vinnings skull uppstår problem. Detta problem 
kallas för ett socialt dilemma. Problemet uppstår när majoriteten av samtliga individer håller 
sig till det etiskt rätta men ett fåtal väljer att inte göra det. Den ekonomiska förtjänsten för 
individen som agerar oetiskt kan då bli stor då han kan skaffa sig fördelar gentemot övriga 
aktörer på marknaden som följer det etiskt rätta (Bergkvist, Wahlund & Wärneryd, 1994).   

Forskning som gjorts om moral och etik inom finansbranschen visar att personer som är 
verksamma inom branschen anser att vissa handlingar är mer oetiska än andra. Bergkvist et 
al. (1994) skriver i boken ”Etik och finanser” att de handlingar som anses vara olagliga 
bedöms hårdare ur ett etiskt perspektiv än lagliga handlingar. Vidare grundar den grupp av 
människor som är yrkesverksamma inom denna bransch ofta sitt beteende på 
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gemensamma normer som formats med utgångspunkt från de regler och 
rekommendationer som finns att följa i finansbranschen. Därför reagerar dessa personer 
ofta lika vid olika situationer (Bergkvist et al., 1994). En undersökning gjord av Prospera 
och delvis presenterad i tidningen Affärsvärlden visar att hög etik och moral hamnar på 
andra plats av de viktigaste kriterierna för att skapa en framgångsrik finansmarknad 
(Dinkelspiel, 2007). Bedömningen om individen skall handla etiskt eller ej har också att 
göra med risken för att bli upptäckt. Av betydelse är också hur individen tror att omvärlden 
kommer att bemöta och döma det oetiska handlingssättet (Bergkvist et al., 1994).   
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3 Metod 
I denna del presenteras de vetenskapliga synsätt och de val av metod som använts i arbetet. Kapitlet börjar 
med en bakgrund till valet av ämne för att sedan ge en redogörelse för den forskningsfilosofi och strategi som 
använts i arbetet. Därefter följer en redogörelse av val av forskningsobjekt samt metod för insamling av 
data. Slutligen följer en diskussion kring de metodproblem som kan förekomma i form av bland annat 
reliabilitet och validitet samt metodkritik.  

Intresset för att studera uppsatsens problem på den svenska finansmarknaden uppstod då 
två av författarna av denna uppsats studerade i USA där problematiken med 
intressekonflikter inom finansbranschen uppmärksammats flitigt i media. Bland annat 
debatterades det kring de så kallade Spitzer rules som delvis tvingar investmentbankerna att 
skilja analysfunktionen från övriga verksamheten genom olika huvudmän. Detta gjordes för 
att stärka finansanalytikerns oberoende i sin yrkesutövning.   

Vid utformning av metoden valde vi att delvis följa Saunders, Lewis & Thornhill (2003) 
metodmodell som delar in forskningsprocessen i olika steg med syfte att förenkla och 
tydliggöra metodarbetet som är viktigt för väl genomförd uppsats. Enligt Saunders et al. 
(2003) gör en modell likt den vi valt det lättare att strukturera den insamlade datan 
samtidigt som analysen genomförs på ett metodiskt sätt. Då detta är den första längre 
rapport vi författar tror vi det är positivt att följa denna modell för att lättare undvika 
fallgropar och eventuella misstag.  

3.1 Forskningsfilosofi 
Vid inhämtning av den information som behövs för studien används vanligtvis en kvalitativ 
eller kvantitativ metod. Vilken metod som används ska baseras på studiens syfte och 
forskningsfrågor samt de teorier som används (Trost, 2005). Metoden ska hjälpa forskaren 
att uppfylla syftet med studien på ett effektivt sätt (Holme & Solvang, 1997). Med 
anledning av detta har vi valt att anta en hermeneutisk kvalitativ ansats. En kvalitativ 
undersökning svarar mer mot frågan ”varför”, tillskillnad mot en kvantitativ undersökning 
som svarar mer mot frågan ”hur många”. (Svenning, 2003; Trost, 2005).  För att kunna 
svara på studiens forskningsfrågor var det naturligt att välja en kvalitativ ansats, då våra 
intervjufrågor var utformade för att ge svar på hur respondenten upplever situationen. Då 
uppsatsens problem är svårt att få direkt svar på krävdes ett resonemang från 
respondentens sida. Därför anser vi att ”varför” svarar bättre mot vår undersökning. 
Genom att använda sig av en kvalitativ metodansats försöker forskaren få en förståelse för 
det problem som undersöks genom inhämtning och analys av information (Holme & 
Solvang, 1997). En kvalitativ ansats är mer inriktad på att få en djup förståelse, medan en 
kvantitativ ansats kan sägas vara mer inriktad på att uppnå en bred förståelse (Trost 2005). 
Holme & Solvang (1997) menar att då respondenterna i undersökningen är begränsade till 
antalet kommer en kvalitativ metod bäst kunna svara mot uppsatsens 
problemformuleringar. 

3.1.1 Hermeneutik och positivism 

En hermeneutisk forskningsansats har som mål att bilda en helhetsuppfattning av studiens 
problemområde genom forskarens tolkning. En positivistisk forskningsansats försöker 
istället beskriva och förklara fenomen genom att använda kvantitativa metoder som 
genererar ett statistiskt resultat. En kvantitativ metod används när det är möjligt att 
statistiskt mäta skillnader och utifrån dessa dra slutsatser som är generaliserbara (Holme & 
Solvang, 1997). 
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Empirin i studien grundar sig på ett antal intervjuer där målet är att bilda en 
helhetsuppfattning och få en djupare insikt kring den undersökta problemställningen. Detta 
uppnås genom att tolka den inhämtade informationen i sitt sammanhang och på så sätt 
generera ny kunskap, vilket faller inom ramen för det hermeneutiska perspektivet (Bryman, 
2001). Då vår empiri grundar sig på kvalitativa intervjuer som inte är kvantifierbara 
kommer vi att använda en hermeneutisk forskningsansats som verktyg för att skapa ny 
kunskap (Ödman, 2007). En kvalitativ metodansats är mindre formaliserad där målet är att 
ge en djupare förståelse av det undersökta området (Holme & Solvang, 1997). Enligt 
Holme & Solvang (1997) ger en kvantitativ ansats inte samma förståelse för hur personer 
och företag upplever och hanterar situationer, vilket är en central del i vår studie. 

3.2 Forskningsstrategi 
En beskrivande strategi har valts för att svara på rapportens syfte. Beskrivande strategi 
innebär att identifiera ett problem genom att registrera och dokumentera data och därefter 
sätta den i sitt sammanhang med hjälp av teorier och definitioner (Ödman, 2007). Målet 
med strategin är att ta reda på hur saker är och hur saker varit utan att lägga några 
värderingar i detta. Strategin kan också innebära att samla åsikter om det aktuella tillståndet 
utan att bedöma dessa (Saunders et al. 2003). Genom att vi använde oss av beskrivande 
frågor som till exempel ”Beskriv er organisation och hur du arbetar” försökte vi få 
respondenterna att tala fritt kring ämnet utan allt för stor styrning från intervjuarnas sida. 

Vi har också valt att använda oss av en upptäckande strategi för att på det viset kunna sätta 
de beskrivande resultaten i ett sammanhang. Saunders et al. (2003) hävdar att en 
upptäckande strategi syftar till att skapa ett samband mellan olika variabler. Då en 
upptäckande strategi innebär att man inte vet till vad forskningen kommer att leda 
kombineras denna strategi väl med den beskrivande strategin. Genom att studera en 
situation eller objekt med en upptäckande strategi är det enligt Alvesson & Sköldberg 
(1994) viktigt att vara flexibel och enkelt kunna ändra sina planer i takt med att man 
kommer djupare in på ett problem samtidigt som förståelsen ökar. Som modellen 3.1 
nedan visar, innebär det att man ibland stannar upp och värderar undersökningens material 
innan man går vidare i undersökningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Figur 3.1 Den upptäckande strategin (Egen översättning från Routi, 2007). 
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Beskrivande och upptäckande forskning är ofta beroende av varandra och är av stor 
betydelse för att några slutsatser av undersökningen skall kunna dras (Saunders et al. 2003). 
Tack vare intervjufrågornas relativt öppna formuleringar upptäckte vi nya infallsvinklar på 
frågorna. Den upptäckande strategin resulterade i att vi under ett flertal tillfällen under 
arbetet med uppsatsen fick omformulera syfte och problemformulering. Detta gjordes då 
den information som framkom under den empiriska undersökningen skapade större 
kunskap och medvetenhet om uppsatsens problemområde. Bland annat fick vi en ny syn 
på vad oberoende kopplat till finansanalytikern innebär.    

3.3 Metod för inhämtning av data 
Inhämtad data brukar separeras genom att man delar upp den i primär och sekundär data 
(Saunders et al. 2003). Primärdata är data som samlats in för forskningens syfte. Primärdata 
är förstahandsinformation som i denna studies fall består av intervjuer gjorda av 
författarna. Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig och som tidigare 
samlats in, kanske i ett annat syfte. Att endast basera en rapport på sekundärdata räcker 
oftast inte till utan behöver ofta backas upp med hjälp av primärdata (Lundahl & Skärvad, 
1999). Sekundärdata hittar man främst i tryckta källor såsom böcker, tidningar, uppsatser, 
journaler och Internet (Saunders et al. 2003).  

I denna rapport förekommer både primär- och sekundärdata. Då den primära datan är 
baserad på intervjuer är det viktigt att skilja på vad som är åsikter samt vad som är fakta. 
För författarna handlar det om att värdera, tolka och analysera datan för att kunna skapa 
oss en uppfattning om hur de finansanalytiker som intervjuats upplever sin yrkesroll med 
avseende på de aspekter som uppsatsens problemformulering fokuserar på. Den 
sekundärdata som använts har främst varit till för att skapa en bild av hur en analytiker 
arbetar samtidigt som vi ville lära oss om det som tidigare skrivits i ämnet. Sekundärdata 
har främst hämtats från tryckta källor till exempel böcker men även stärkts av rapporter 
och vetenskapliga artiklar.  Flertalet sekundära källor har använts för att på det viset kunna 
stärka uppsatsens trovärdighet. För att skapa förståelse har vi sökt information på 
högskolans bibliotek genom sökmotorn Julia, på Regeringskansliet hemsida, 
Finansinspektionen samt även genom sökmotorn för publicerade journaler Metalib. Ett 
urval av sökord som använts är finansanalytiker, intressekonflikter, IPO, självreglering samt 
corporate finance med flera. 

I vår litteraturstudie fann vi att begreppet ”finansanalytikerns oberoende” användes som ett 
vedertaget begrepp. Detta har föranlett oss att använda begreppet i uppsatsen.  

3.3.1 Empiriskt urval 

För att kunna uppfylla studiens syfte och svara på forskningsfrågorna måste den empiriska 
studien föranledas av ett empiriskt urval. Kriteriet som användes var att 
investmentbankerna som skulle kontaktas för intervju måste innehålla funktionerna 
corporate finance, aktiemäkleri och aktieanalys. Utifrån detta kriterium gjordes en lista över 
investmentbanker med hjälp av information från Svenska Fondhandlarföreningen, 
Finansinspektionen och Internet. Med utgångspunkt från listan kontaktades respektive 
investmentbank via e-post samt telefon. För att få den övervakande myndighetens syn på 
studiens problematik kontaktades även Finansinspektionen för intervju. Då uppsatsen 
ämnar utreda eventuella intressekonflikter som analytiker utsätts för valde vi att även 
kontakta en analysfirma som profilerar sig som oberoende. De investmentbanker som 
kontaktades var i stort sett alla de som verkar på den svenska marknaden och som 
uppfyllde de kriterier vi ställt. Vad som var mest problematiskt var att komma i kontakt 
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med någon som hade kunskap om det specifika område vi var intresserade av. Då flera av 
investmentbankerna ingår som affärsområden i de stora affärsbankerna var vi tvungna att 
själva göra vissa efterforskningar för att komma i kontakt med rätt personer. Detta främst 
genom att läsa artiklar i affärspressen där analytiker uttalat sig för att på det viset få fram ett 
namn på lämplig person inom detta område. 

Vi kontaktade nio svenska investmentbanker vilka, enligt Fondhandlarföreningen (2007) 
samtliga fullintegrerade investmentbanker på den svenska marknaden, samt en analysfirma 
som marknadsför sig som oberoende; Redeye. Av dessa tio förfrågningar resulterade tre av 
dem i intervjuer. På grund av ömsedig tidsbrist kunde intervjun med den oberoende 
analysfirman inte genomföras personligen utan skedde genom telefonintervju. Utöver dessa 
intervjuades även Finansinspektionen.  

Av de kontakter som togs resulterade de flesta i bortfall, som vi relaterar till, att vi helt 
enkelt inte fick tag på rätt person. I några av fallen var det bristen på tid från den tänkta 
respondenten som förklarade bortfallet. I efterhand fick vi reda på att tidpunkten för 
intervjuer visade sig vara illa vald då tiden mellan mars och maj är rapporteringsperiod för 
de börsnoterade bolagen. Detta innebär att aktieanalytikerna har väldig mycket arbete med 
att undersöka och kommentera rapporterna tillsammans med att revidera de egna 
analyserna. Analytikerns arbetsbörda under en rapporteringsperiod kan åskådliggöras 
genom hur en av de intervjuade analytikerna beskriver sin arbetsdag som sträcker sig 
mellan sju på morgonen till sju på kvällen och som utökas ytterligare under 
rapporteringsperioder (Analytiker Investmentbank A, personlig kommunikation, 2007-03-
16).  

Positivt var dock att i de fall vi fick kontakt med en person som var kunnig på området var 
det, bortsett från tidsaspekten, inga problem att få dem att ställa upp. Trots att ämnet kan 
tänkas vara av känslig natur upplevde vi inte detta vara ett problem när potentiella 
respondenter kontaktades för intervju. Ämnets känsliga natur grundar sig enligt oss på att 
det kan uppfattas som att vår avsikt är att undersöka om regler åsidosätts.  

Vi tror även att det finns ett tryck på finansanalytikern, främst genom den mediala bild som 
målats upp, som gör att de kan känna sig utsatta och ifrågasatta i deras yrkesutövning. 
Analytikerna som intervjuades arbetade med analys av börsnoterade bolag. Personerna som 
intervjuades på Finansinspektionen arbetade på rättsavdelningen och 
marknadstillsynsavdelningen. Två av de finansanalytiker som intervjuats arbetar inom 
investmentbanker och påverkas därför av de lagar och regler som styr en investmentbanks 
verksamhet. Detta är anledningen till varför uppsatsen tar upp vissa aspekter som berör en 
investmentbank.     

3.3.2 Analys av urvalet 

Urvalet av respondenter har gjorts med hänsyn till ämnet och dess känsliga natur. På grund 
av detta har uppsatsen i viss uträckning anonymiserats. Sammanlagt har personer från fyra 
olika organisationer djupintervjuats vid fyra intervjutillfällen. De personer som intervjuats 
är analytikern vid Investmentbank A, chefen för aktieanalys vid Investmentbank B, Patrik 
Hellgren och Carina Larsson vid Finansinspektionen samt Greger Johansson vid Redeye. 
Finansanalytikerna var alla så kallade sell-side analytiker, se förklaring i kapitel 2.2. Vi anser 
att dessa, trots att de är få till antalet, representerar branschen väldigt väl. Detta då de 
sammantaget representerar tre olika synvinklar på frågan samtidigt som de två 
respondenter som arbetar med analys inom investmentbankerna representerar både en 
chefsanalytiker samt en anställd analytiker tillsammans med att storleken på bankerna de 
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representerar skiljer sig. Investmentbank A:s analysavdelning är betydligt större än 
Investmentbank B (Analytiker Investmentbank A, personlig kommunikation, 2007-03-16; 
Chefsanalytiker Investmentbank B, personlig kommunikation, 2007-03-15). Redeye är ett 
analyshus utan investmentbank verksamhet som profilerar sig som oberoende och enligt 
oss representerar en syn kring finansanalytikerns oberoende som skiljer sig från de övriga.  

Då vi insåg att antalet respondenter skulle bli begränsat, tog vi vara på möjligheten att fråga 
respondenterna om de tidigare arbetat som finansanalytiker på någon annan 
investmentbank och hur analytikerns oberoende upplevdes och hanterades av tidigare 
arbetsgivare. Analytikerna intygar, då de själva arbetat inom flera investmentbanker, att 
arbetet ser väldigt lika ut på de olika firmorna och att personer byter arbete mellan dem inte 
är ovanligt. Trots att den empiriska undersökningen grundar sig på ett fåtal intervjuer är 
författarna av uppfattningen att respondenterna ger en god bild av uppsatsens 
problemområde. Anledningen till detta är att vi anser att problemet belyses från tre olika 
vinklar. Finansinspektionen ger den övervakande myndighetens perspektiv, Redeye 
förklarar problemet ur den så kallade oberoende analytikerns synvinkel och 
investmentbankerna förklarar frågan ur en utgångspunkt mitt i problematiken. Vi menar att 
det är inom investmentbanker som A och B denna problematik kan uppstå. 

Den institutionella teorin visar enligt Scott (2001) även att verksamheter som påverkas av 
regulativa tryck till exempel investmentbanker ofta tenderar att vara väldigt lika. Vår 
uppfattning är att respondenterna på investmentbankerna väl representerar 
finansanalytikern på den svenska marknaden.  

3.3.3 Intervjuteknik 

En kvalitativ intervju innebär till skillnad från en kvantitativ intervju att intervjuaren inte 
behöver använda sig av ett standardiserat frågeformulär. Fördelen med en kvalitativ 
intervju är att den är flexibel och kan i många fall påminna om en vardaglig situation. På 
detta sätt är det lätt att få igång en diskussion med respondenterna. I en diskussion är det 
lätt att få tillgång till mer djupgående information vilket gjorde det lättare för oss att uppnå 
vårt syfte (Jacobsen, 1993). I en sådan situation är det viktigt att undersökaren inte styr 
diskussionen utan i stället låter respondentens egna synpunkter och uppfattningar komma 
fram (Holme & Solvang, 1997).  

Det finns två olika huvudtyper av struktur på intervjuer, den strukturerade och den 
ostrukturerade. Den strukturerade fungerar så att samma frågor ställs till varje respondent 
medan den ostrukturerade för en diskussion kring ämnet (Lekvall & Wahlbin, 1993).  

Då vi arbetade efter en beskrivande och upptäckande strategi innebar detta att vi inte visste 
vad vi skulle få ut av intervjuerna. För att kunna skapa oss en så bra bild som möjligt av 
situationen och samtidigt svara på uppsatsens syfte lämpade sig en semistrukturerad 
intervju, vilket enligt Jacobsen (1993) är en blandning av strukturerad och ostrukturerad 
intervju. Enligt Jacobsen (1993) får man på detta sätt igång en diskussion samtidigt som 
man följer en förutbestämd struktur. Då vår avsikt var att inte ställa frågor med värderingar 
i valde vi att ställa indirekta frågor som styrde respondenten in på det område som 
intresserade oss. Jacobsen (1993) menar att indirekta frågor innebär att man vidareutvecklar 
de svar som givits av respondenten för att på det viset få denne att berätta vidare. På detta 
sätt kan mycket värdefull information inhämtas på ett objektivt och för respondenten 
tillfredställande sätt då denne inte behöver känna att svaret är rätt eller fel (Jacobsen, 1993). 

Vi genomförde intervjuerna dels genom personliga möten på investmentbank A:s samt B:s 
respektive Finansinspektionens kontor i Stockholm. Med Redeye genomfördes en 
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telefonintervju. De personliga intervjuerna varade i strax över en timma vardera. 
Tyngdpunkten låg på att få en djup insikt i respondenternas uppfattning av våra 
frågeställningar. Telefonintervjun varade i trettio minuter. Fördel med personliga intervjuer 
är att de kan genomföras under avslappnade former samtidigt som det finns goda 
möjligheter att ställa följdfrågor och utveckla diskussionen (Malhotra & Birks, 2003). 
Lekvall & Wahlbin (1993) skriver också att en personlig intervju lättare leder till 
intressantare och mer uttömmande svar.  

Telefonintervjun genomfördes på grund av tids och kostnadsskäl. Arksey & Knight (1999) 
menar att telefonintervju i stort sett kan likställas med personlig intervju. Fördelen med 
dessa kan vara att respondenten kan känna sig tryggare samtidigt som enligt Arksey & 
Knight (1999) där känsliga frågor behandlas bättre i en telefonintervju.  

Sammanfattningsvis tycker vi att vi fick ut god information av våra intervjuer. Det var även 
mycket intressant besöka investmentbankerna och se miljön finansanalytikerna jobbar i. 
Detta hjälpte oss att skapa en bättre bild av investmentbankerna vilket kan vara värdefullt i 
det fortsatta arbetet med studien.  

3.4 Reliabilitet och validitet 
För ett forskningsprojekts trovärdighet är det viktigt att man minskar risken att få fel 
resultat och ett sätt att minska risken är att använda begreppen reliabilitet och validitet.  
(Saunders et al. 2003). Vid bedömning och kvalitetssäkring av samhällsvetenskaplig 
forskning är reliabilitet och validitet de viktigaste kriterierna (Bryman, 2001). Därför har vi 
valt att använda dessa i utvärderingsmetoden.  Vid en kvalitativ intervju ska intervjun kunna 
återupprepas och att då få liknande eller samma resultat visar på hög reliabilitet (Easterby-
Smith, Thorpe & Lowe 2002). För att uppnå en hög reliabilitet bör forskaren tänka på sitt 
verbala och ickeverbala språk samt undvika onödiga kommentarer för att inte hindra 
respondenten att driva sitt resonemang vidare. Skulle personen som intervjuar ha 
förutfattade meningar om respondenten finns det stor risk att den inhämtade 
informationen färgas av intervjuaren. Detta kan leda till att forskaren misslyckas med att 
skapa förtroende hos respondenten vilket i sin tur kan leda till att värdet på informationen 
ifrågasätts (Saunders et al. 2003). 

Enligt Saunders et al. (2003) ger validiteten svar på om resultatet av forskningen är pålitlig 
samt ett mått på hur väl mätningen är genomförd. Validiteten för kvalitativa intervjuer 
bedöms utefter till vilken grad forskaren får tillgång till deltagarnas kunskap och erfarenhet 
och dennes förmåga att tolka deltagarens svar. För att säkra validiteten är det viktigt att 
frågorna är tydliga men ändå tillåter en flexibel dialog mellan den som ställer frågorna och 
respondenten så att dennes uppfattningar och åsikter blir grundligt klarlagda. Vidare är det 
viktigt att påståenden blir belysta från flera olika vinklar (Saunders et al. 2003). 

För att uppsatsen skulle uppnå en hög reliabilitet och validitet skickades en kort bakgrund 
och problemformulering tillsammans med uppsatsens syfte till respondenterna i samband 
med att tid för intervju bokades. Däremot skickades inte frågeställningar i förväg då ämnets 
förmodande känsliga natur kunde leda till att respondenten förhandskonstruerade svar som 
inte representerar respondentens verkliga åsikt. Vidare studerades ämnet och de 
organisationer som respondenterna representerade innan intervjuerna genomfördes. För att 
minska missförstånd spelades intervjuerna in, parallellt som vi även använde oss av 
stödanteckningar. Efter intervjuerna genomförts transkriberades dessa för att minska risken 
för feltolkningar. Då vi sammanställt det empiriska materialet skickades det ut för att 
godkännas av respondenterna.  
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3.5 Utvärdering av vald metod 
För vår undersökning lämpade sig en kvalitativ metod bäst. Dock finns det begränsningar i 
metoden till exempel att det är svårt att göra några generella slutsatser med det begränsade 
urvalet som omfattas av uppsatsens empiriska undersökning. Detta kan enligt McDaniels & 
Gates (2005) leda till att det blir svårt att analysera och tolka den insamlade datan med 
teorier. Vad som även kan vara att problem med kvalitativa undersökningar är hur 
respondenterna tolkats. Det kan aldrig fullt ut garanteras att respondenterna tolkats på ett 
korrekt sätt. Kvale (1997) skriver att intervjuaren är forskningsverktyget och att lära sig 
göra bra intervjuer görs genom intervjuer.  

En fördel med den kvalitativa metoden är att den erbjuder en djupgående undersökning 
och möjlighet för respondenterna att förklara hur de ser på saker och ting. Dock kan det 
också innebära att viss bredd går förlorad (Darmer & Freytag, 1995). Personliga intervjuer 
ställer höga krav på intervjuaren då det är viktigt att respondenten uppfattar frågorna på 
rätt sätt. Det är viktigt att involvera respondenten samtidigt som relevanta frågor ställs 
(Marshall & Rossman, 1999). Vid användning av telefonintervju finns begränsningar i 
möjligheten att göra bedömningar och utvärderingar som kan göras vid personliga 
intervjuer (McDaniels & Gates, 2005). Enligt Trost (1997) är det inte lämpligt att använda 
sig av telefonintervju för djupare frågeställningar. Nackdelen är att det kan vara svårt att 
skapa ett personligt förtroende för respondenten jämfört med personliga intervjuer (Arksey 
& Knight, 1999). Vi upplevde det som svårare att få en lika bra kontakt med respondenten 
vid telefonintervjun i jämförelse med de intervjuer som genomfördes personligen. Det 
kändes lättare att driva en diskussion och föra ett resonemang kring våra frågor under de 
personliga mötena. Vi anser att konsekvensen av detta var att vi under de personliga 
mötena fick mer uttömmande svar samtidigt som respondenterna väckte nya frågor som 
berikade vår studie vilket vi inte upplevde under telefonintervjun.  

Den semistrukturerade intervjutekniken fann vi som mycket passande för de intervjuer 
som genomfördes. Våra frågeställningar utgjorde endast en första utgångspunkt för den 
diskussion som tog vid vilket gjorde intervjuerna intressanta samt även ledde oss in på nya 
områden. Vi fick uppfattningen att respondenterna tyckte det var intressant att diskutera 
ämnet och sin syn kring detta.  

Vidare menar vi att personer kan uppleva en situation olika, vilket vi måste beakta i vår 
empiriska studie, då respondenternas svar kan vara högst personliga och de representerar 
inte alltid vad andra personer inom samma investmentbank tycker. Därför måste 
generaliseringar av resultaten göras med stor försiktighet.  
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4 Empiri  
I detta kapitel kommer de relevanta utdragen av intervjuerna presenteras som beskriver hur 
investmentbankerna arbetar för att säkerställa finansanalytikers oberoende. Inledningsvis kommer 
Finansinspektionen, Investmentbank A och B samt Redeye presenteras för att ge en bakgrund till 
respondenterna. Vidare kommer respondenternas svar och uppfattningar redovisas under olika 
huvudrubriker. De intervjuguider som använts i undersökningen finns återgivna som bilagor. 

4.1 Introduktion till respondenterna 

4.1.1 Finansinspektionen 

Finansinspektionen har omkring 200 anställda och är en myndighet som övervakar 
företagen på den svenska finansmarknaden. De genomför tillsyn av över 3 500 banker, 
kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, börser, auktoriserade marknadsplatser, 
försäkringsbolag, understödföreningar och försäkringsmedlare samt över VPC och 
bankgirocentralen. Verksamheten finansieras genom statsbudgeten och via 
ansökningsavgifter för tillståndsärenden. Dessutom för att täcka kostnaderna får de 
bevakade företagen betala en tillsynsavgift till staten (Finansinspektionen, 2007a). 

Sveriges riksdag och regering har gett Finansinspektionen i uppdrag att bidra till att det 
finansiella systemet fungerar stabilt och effektivt samt att verka för ett gott 
konsumentskydd. Stabiliteten skall upprätthållas genom att de finansiella företagen har en 
sund balans mellan kapital och risker. Genom att arbeta så att företag och konsumenter får 
god insyn i det finansiella systemet och genom att uppmuntra konkurrens som bidrar till att 
hålla kostnaderna nere, kommer effektiviteten upprätthållas (Finansinspektionen, 2007a). 

Respondenterna från Finansinspektionen bestod av Carina Larsson på rättsavdelningen och 
Patrik Hellgren på marknadstillsynsavdelningen (prospekt och listning). Intervjun 
genomfördes under ett tillfälle och respondenterna gav en enad syn på frågorna och därför 
finner vi ingen fördel att i det empiriska materialet särskilja vem av respondenterna som 
sade vad under intervjun med Finansinspektionen. 

4.1.2 Investmentbank A 

Investmentbank A erbjuder tjänster till privatkunder, företag och institutionella kunder 
inom affärsområdena securities, investmentbanking, kapitalförvaltning, private banking 
samt pensionsrådgivning. Securities är det affärsområde som omsätter mest och vänder sig 
till institutionella kunder och erbjuder tjänster inom analys, mäkleri, sales trading, 
aktiemarknadsrelaterade transaktioner och equity finance (Analytiker Investmentbank A, 
personlig kommunikation, 2007-03-16). 

Respondenten från Investmentbank A är en sell-side analytiker med fokus på bygg och 
fastighetsbolag samt smallcaps bolag/produkter. Han har fyra års erfarenhet av 
finansbranschen och har tidigare arbetat på. Härefter i texten kommer han hänvisas som 
”analytikern på Investmentbank A”.  

4.1.3 Investmentbank B 

Investmentbank B är en av Sveriges största affärsbanker och verksamhet bedrivs i flera 
länder. Investmentbankverksamheten erbjuder finansiella tjänster både till privatkunder och 
företags- och institutionella kunder. De privattjänster som Investmentbank B erbjuder är 
handel i aktie- och aktierelaterade derivat samt tillgång till analyser och rådgivning genom 
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personlig aktiemäklare (Chefsanalytiker Investmentbank B, personlig kommunikation, 
2007-03-15). 

Investmentbank B erbjuder även företag hjälp med värdepappershandel, ränte- och 
valutahandel och företagsfinansieringar samt tjänster inom corporate finance. De erbjuder 
även institutionella investerare tjänster inom rådgivning och analys samt handel med 
värdepapper (Chefsanalytiker Investmentbank B, personlig kommunikation, 2007-03-15). 

Respondenten från Investmentbank B är analyschefen för aktier. Förutom att han är chef 
för aktieanalysavdelningen analyserar han fordonsindustrin och har 14 års erfarenhet av 
finansbranschen. Han har tidigare arbetat på andra investmentbanker. Härefter i texten 
kommer han hänvisas som ”chefsanalytikern på Investmentbank B”. 

4.1.4 Redeye 

Redeye grundades 1999 och profilerar sig som ett oberoende analysföretag med inriktning 
på tillväxtbolag inom teknologi, media, telekom, bioteknik, verkstad, handel samt råvaror. 
Affärsidén är att via abonnemang eller kontrakt sälja analyser till kunder som består av 
banker, internetmäklare, fondkommissionärer, förvaltare samt privatinvesterare. På grund 
av att de inte har en stark ägarkoppling till någon bank eller maktsfär hävdar Redeye att de 
kan positionera sig som en oberoende aktör. Då Redeye endast erbjuder 
värdepappersanalys har de ingen mäklarfunktion eller corporate finance funktion 
Dessutom menar Redeye att deras oberoende stärks genom att de erbjuder privatpersoner 
och professionella investerare tillgång till samma information. (Redeye, 2007). På grund av 
att Redeye inte bedriver värdepappershandel, utan bara analyserar aktier, omfattas dem inte 
av samma krav och regler som investmentbankerna. Till exempel finns det inget krav på 
compliance funktion (G. Johannsson, personlig kommunikation, 2007-05-14). 

Respondenten från Redeye är analyschefen Greger Johansson. Förutom att han är chef för 
analytikerna analyserar han telekom- och teknikindustrin och har tio års erfarenhet av 
finansbranschen. Greger Johansson har bland annat tidigare arbetat fem år på Nordea 
Markets. Härefter i texten kommer Greger Johansson hänvisas som ”chefsanalytikern på 
Redeye”.  

4.2 Analytikerns roll 
Analytikern på Investmentbank A är av uppfattning att huvuduppgiften som 
finansanalytiker är att analysera ett företags aktie och tala om vad denne bedömer vara den 
mest sannolika utvecklingen för aktien. Det är viktigt att förstå att det är ett bolags aktie en 
analytiker analyserar och inte själva bolaget då detta är något corporate finance avdelningen 
gör. Till grund för analytikerns arbete ligger de rapporter som publiceras från de 
analyserade företagen samt den information som inhämtas vid direktkontakt med bolagens 
IR-avdelning (Investor Relations). Analytikern på Investmentbank A menar att de talar 
mycket med de bolag som analyseras, med vissa bolag sker kontakten på daglig basis. 
Utifrån detta förs denna information in i finansiella modeller och därefter gör analytikern 
antaganden som tillsammans genererar en värderingsnivå för det analyserade bolagets aktie. 
På grund av svårigheten att täcka och bli specialist på en stor mängd bolags aktier 
analyseras inte alla aktier på Stockholmsbörsen. Därför täcks endast marknadssektorer och 
avgörande för hur många sektorer som täcks beror oftast på storleken på 
investmentbanken. På Investmentbank A arbetar analytikerna i team om åtminstone två 
personer och varje team täcker var sin sektor. Enligt analytikern är det även så det fungerar 
på andra investmentbanker och nämner att arbetet bedrevs på liknande sätt på hans tidigare 
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arbetsplats. Han är av uppfattningen att analytikerns arbetssätt och investmentbankernas 
organisationsstruktur är likartade på hela den svenska finansmarknaden (Analytiker 
Investmentbank A, personlig kommunikation, 2007-03-16). 

Investmentbank A:s analytiker arbetar mot funktionerna inom securities, mäkleri, sales 
trading, trading, samt backoffice funktionerna. Skillnaden mellan sales trading och trading 
är att sales traders handlar med de institutionella kunderna, medan traders handlar för 
investmentbankens egen räkning. Den mest frekventa kommunikationen sker med 
mäklarna och traders. Han anser att kontakten med mäklarna är en viktig del i 
finansanalytikerns dagliga arbete då mäklaren hjälper till att förmedla analytikerns budskap. 
Anledningen till att han har frekvent kontakt med personerna på trading avdelningen är att 
de som arbetar med trading arbetar mitt i marknaden och därför har bra känsla för hur den 
fungerar. Enligt analytikern på Investmentbank A måste en analytiker göra en avvägning 
ifall denna ska ”glo in i marknaden eller gräva ner sig i bolaget, bottom-up så att säga. En 
mix är optimal och det är därför vi har kontakt med traders också” (Analytiker 
Investmentbank A, personlig kommunikation, 2007-03-16).  

Analytikern på Investmentbank A tycker att den nya rådgivningslagen (2003:862) som 
infördes för ett par år sedan förändrade analytikerns roll mycket då de gjorde att reglerna 
gällande rådgivning till privatpersoner blev betydligt striktare. Investmentbank A valde 
själva att införa hårdare interna regler som enligt analytikern haft stor inverkan på arbetet 
då den inskränker på hur kontakter med klienter får hållas. Dessa hårdare interna regler har 
Investmentbank A satt upp för att det inte skall uppkomma någon situation där 
efterföljandet av rådgivningslagen kan ifrågasättas (Analytiker Investmentbank A, personlig 
kommunikation, 2007-03-16).  

Chefsanalytikern på Investmentbank B beskriver att analytikerns roll är att ”paketera 
information”. Samtliga analytiker på Investmentbank B arbetar i team som täcker olika 
sektorer. Samtliga analytiker är licensierade och följer de olika regler som finns även om de 
inte alltid är bindande, vilket chefsanalytikern tror är standard på hela marknaden och inte 
bara på Investmentbank B. Likt analytikern på Investmentbank A anser att han analytikerns 
arbete ser ut på ett liknande sätt inom andra svenska investmentbanker. Han tycker även att 
man måste utgå från att de som arbetar med analys av aktier är ytterst kunniga och 
kompetenta och därför måste förstå att regler måste följas. Alla är även medvetna om att 
det i värsta fall kan leda till rättsliga påföljder om något fel begås. Chefsanalytikern påpekar 
att han tycker det är väldigt viktigt att man garanterar en analytikers oberoende då dennes 
arbete handlar om att bygga förtroende samt att det dessutom idag är fler personer som har 
intressen i finansmarknaden än var det var för tio år sedan (Chefsanalytiker 
Investmentbank B, personlig kommunikation, 2007-03-15). 

4.3 Riktlinjer och styrdokument som reglerar analytikerns 
oberoende 

Enligt Finansinspektion har regleringen kring analytikerns roll ökat kraftigt de senaste 15 
åren. Finansinspektionen menar att utöver deras rekommendationer väljer 
investmentbankerna i stor utsträckning att följa branschorganisationen Svenska 
Fondhandlarföreningens rekommendationer kring värdepappershandel. Skulle 
investmentbanker bryta mot några regler kan Finansinspektionen införa sanktioner mot 
dessa i ett första led för att om det inte hjälper dra in tillståndet att bedriva 
värdepappershandel. Respondenterna är av uppfattningen att de investmentbanker 
Finansinspektionen utövar tillsyn över är ganska lättvilliga på att ge information till dem (P. 
Hellgren & C. Larsson, personlig kommunikation, 2007-03-16). 
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Analytikern på Redeye säger att på grund av att dem inte är en fullskalig investmentbank, 
utan ett fristående analysföretag utan funktioner som värdepappershandel, behöver de inte 
stå under Finansinspektionens tillsyn. Dock påpekar han att Redeye har löpande kontakt 
med Finansinspektionen och förklarar vidare att man funderar på att ansöka om att få 
komma med på Finansinspektionens tillsynslista. Analytikern på Redeye hävdar att en 
anledning till att man funderar på att ansöka om detta är för att kunna stärka 
trovärdigheten. Han hävdar att genom få licens att bedriva sin verksamhet visar man för 
omvärlden att verksamheten granskas av en utomstående part (G. Johannsson, personlig 
kommunikation, 2007-05-14). 

4.3.1 Finansinspektionens författningssamling  

I de äldre så kallade uppförandereglerna på värdepappersmarknaden finns det reglerat att 
det måste finnas fysiska hinder mellan analytiker och corporate finance ifall dessa 
verksamheter bedrivs under samma huvudman. I början av 2000-talet kom det ett 
markandsmissbruksdirektiv från EU som tvingande Finansinspektionen att införa vissa 
regler, bland annat de FFFS regler som kallas 2005:9 och 2005:10. Dessa regler berör alla 
bolag som ger investeringsråd, även om bolaget är ett värdepappersföretag eller inte. 
Direktivet var relativt detaljerat kring hur investeringsrekommendationer skulle se ut rent 
innehållsmässigt och hur intressekonflikterna mellan corporate finance och analytikerna 
skulle hanteras. Enligt respondenterna på Finansinspektionen var det viktigaste med 
direktivet att intressekonflikterna inte skulle förbjudas, utan att det skall informeras och 
redovisas ifall intressekonflikter förekommer (P. Hellgren & C. Larsson, personlig 
kommunikation, 2007-03-16). 

4.3.2 Compliance roll 

Finansinspektionen har löpande kontakt med investmentbolagens compliance avdelning. 
Dyker det upp frågor hur en föreskrift skall tolkas hos compliance avdelningen skall dem 
kunna vända sig till en kontaktperson på Finansinspektionen för att få svar på hur man 
skall tolka den (P. Hellgren & C. Larsson, personlig kommunikation, 2007-03-16). 

Enligt respondenten på Investmentbank A har de riktlinjer och styrdokument som 
garanterar analytikerns oberoende. Enligt han är det vanligt framförallt när man är ny på 
jobbet, att en analytiker vänder sig till compliance avdelningen för att få svar på sina frågor 
kring regler och rekommendationer. Allt möjligt kan dyka upp, då det är en väldig ”rörig 
business” som han uttrycker det. Vidare är han av uppfattningen att compliance sköter det 
mesta av kontrollen och att Finansinspektionens föreskrifter efterföljs. Compliance 
funktionen på Investmentbank A sköter kontroll och uppdatering av regler och lagar, men 
analytikern säger själv att han inte lägger så mycket energi på deras arbete utan endast tar 
del av det som berör hans arbete. Bland annat nämner han den så kallade disclaimer, 
friskrivningsklausul, som förklarar eventuella intressekonflikter som bifogas i all 
korrespondens. De gånger han kommer i kontakt med compliance är när det sker en 
regelförändring som berör analytikernas arbete. Vid en regelförändring kommer 
compliance avdelningen och ”håller en dragning” och förklarar vad förändringarna innebär 
i praktiken (Analytiker Investmentbank A, personlig kommunikation, 2007-03-16). 

På Investmentbank B är chefsanalytikern av uppfattningen att compliance är involverat 
mer och mer i den dagliga verksamheten. Detta har bidragit till mer pappersarbete för 
analytikern i det dagliga arbetet. Compliance avdelningen på Investmentbank B har en 
manual där det framgår hur allt skall skötas beträffande analytikerns arbete, bland annat vad 
som får skrivas och inte skrivas i en analys. Han anser att det inte finns några frågetecken 
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kring detta utan det är klart och tydligt vad en analytiker får göra och inte göra. Denna 
manual används dock endast för internt bruk varvid det inte är möjligt för till exempel 
kunder att ta del av innehållet (Chefsanalytiker Investmentbank B, personlig 
kommunikation, 2007-03-15). 

4.3.3 Kostnader och ersättning till analytikern 

Enligt respondenterna Finansinspektionen får analytikerns ersättning inte vara kopplad till 
corporate finance på något sätt (P. Hellgren & C. Larsson, personlig kommunikation, 2007-
03-16). 

Analytikern på Investmentbank A menar att analysavdelningen hos dem enbart är en 
kostnadspost i och med att man inte kan härleda intäkter dit. På Investmentbank A innebär 
detta att analysavdelnings kostnader täcks av hela investmentbankens intäkter. Den rörliga 
ersättningen för anställda grundar sig på 50 % av bolagets vinst efter aktieutdelningar. 
Bolagets ledning bestämmer därefter hur stor del av bonusen som tillfaller affärsområdet 
Securities, där analysavdelningen ingår. Ersättningen för den enskilda analytikern grundar 
sig på det arbete som genomförts under året och som i analytikerns fall bedöms av hans 
närmaste chef. Ersättningsnivån grundar sig på kvaliteten på det arbete analytikern 
genomfört och är inte kopplat till utfallet av de rekommendationer och analyser som givits 
(Analytiker Investmentbank A, personlig kommunikation, 2007-03-16). 

På Investmentbank B täcks analysavdelningens kostnader av det affärsområde de tillhör 
och på grund av detta anser chefsanalytikern att analysavdelningen är oberoende, i 
jämförelse med fristående analyshus som profilerar sig som oberoende. Han menar att 
dessa måste sälja sina analyser för att tjäna pengar och därför uppstår det en 
beroendeställning som Investmentbank B inte har. Hur den rörliga ersättningen bestäms 
vill inte chefsanalytikern svara på, utan säger att ”alla är en del av maskineriet och alla har 
rätt till bonus trots att analys enbart är en kostnadspost” (Chefsanalytiker Investmentbank 
B, personlig kommunikation, 2007-03-15).  

Chefsanalytikern på Redeye vill inte heller ge ett exakt svar på hur den rörliga ersättningen 
till analytikerna ser ut. Men han hävdar att ”man måste först ha i åtanke att Redeye måste 
tjäna pengar ifall det skall bli tal om någon ersättning i form av bonus”. Men det han kan 
uttala sig om är att den rörliga ersättningen baseras på flera olika aspekter. Dessa kan vara 
hur många analyser som analytikern skrivit, hur stora intäkter analytikern generar till firman 
samt hur väl analyserna överensstämmer med verkligheten. Vidare påverkas även 
ersättningen av antalet möten med klienter och de bolag analytikern analyserar (G. 
Johansson, personlig kommunikation, 2007-05-14).  

På frågan hur Redeye ser på sitt oberoende då de måste generera intäkter på varje analys, i 
jämförelse med investmentbankers analysavdelning, svarar analytikern på Redeye’s att deras 
klienter både abonnerar på deras tjänster till ett fast pris och betalar för enskilda analyser. 
Då merparten av intäkter kommer från abonnemang hävdar han att oberoendet säkerställs 
då intäkten inte ligger i vad som skrivs och rekommenderas i varje enskild analys utan är 
kopplad till den totala service som klienten erhåller genom abonnemanget (G. Johansson, 
personlig kommunikation, 2007-05-14).  

4.4 Analytikerns roll gentemot corporate finance 
Analytikern på Investmentbank A anser att han känner sig helt oberoende från corporate 
finance avdelningen. Vidare menar han att analyserna måste vara oberoende oavsett vad de 
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andra funktionerna har för krav vilket hänger ihop med den integritet man måste ha som 
analytiker (Analytiker Investmentbank A, personlig kommunikation, 2007-03-16).   

Aktieanalysavdelningen på Investmentbank B arbetar helt fristående mot de andra 
funktionerna och behöver inte konsultera corporate finance avdelningen vid analys. Han 
hävdar att detta beror på att dem inte har någon direkt ägare som trycker på, samtidigt som 
de är väldigt små jämfört med andra aktörer och detta ger analytikerna på Investmentbank 
B bättre förtroende (Chefsanalytiker investmentbank B, personlig kommunikation, 2007-
03-15).  

De olika funktionerna inom Investmentbank B är alla direkt underställda 
affärsområdeschefen. Chefsanalytikerns närmaste överordnade är aktiechefen som 
tillsammans med corporate finance avdelningen rapporterar direkt till affärsområdeschefen. 
Detta innebär att affärsområdeschefen erhåller information från alla avdelningar vilket 
denne är ensam om inom Investmentbank B. Därför är det enligt chefsanalytikern endast 
affärsområdeschefen och den övriga företagsledningen som kan ha vetskap om det finns 
risk för potentiell intressekonflikt med corporate finance. I det fall en risk är uppenbar är 
det affärsområdeschefen som tar beslut om hur banken skall agera (Chefsanalytiker 
Investmentbank B, personlig kommunikation, 2007-03-15). 

Då Redeye inte har corporate finance och mäkleri menar analytikern på Redeye att de har 
en fördel då de är lite mer oberoende än investmentbanker som har dessa funktioner.  
Vidare menar han att deras oberoende stärks då de inte har någon koppling till någon bank 
eller maktsfär och inte heller har kapitalförvaltning inom företaget. ”Detta gör oss lite mer 
oberoende än många andra och det är vi också”. Han anser även att Investmentbank A till 
viss del är oberoende då de inte har någon traditionell affärsbankrörelse men däremot har 
Investmentbank A både corporate finance och mäkleri. Analytikern på Redeye påpekar att 
problemet med detta är att framförallt corporate finance finns under samma huvudman 
som analysfunktionen. Då analytiker oftast är den inom investmentbanken som kan de 
analyserade bolagen bäst och har mest kontakt med dem, har analytikern en värdefull 
kunskap som kan vara corporate finance till hjälp vid exempelvis nyemissioner och förvärv 
(G. Johansson, personlig kommunikation, 2007-05-14).     

4.4.1 Kinesiska murar  

Finansinspektionen menar att det är compliance avdelningen som är ansvariga hos 
investmentbankerna att se till att de så kallade kinesiska murarna upprätthålls och efterföljs. 
Därför har Finansinspektionen ingen bestämd uppfattning om det efterföljs eller inte och 
denna fråga kommer sällan upp. Däremot skrev Finansinspektionen förra året en rapport 
som hade till syfte att undersöka hur bolagen tillämpar kinesiska murar i praktiken. 
Slutsatsen var att de flesta investmentbanker har regler och instruktioner för hur kinesiska 
murar skall fungera. Vidare när Finansinspektionen gjorde besök hos investmentbankerna 
var corporate finance avdelningen alltid fysiskt separerad från övriga funktioner. Samtidigt 
menar Finansinspektionen att det säkert är stor skillnad mellan storleken på 
investmentbanker, alla kanske inte har den organisationen som gör att man kan separera 
funktionerna i alla lägen. Då är det viktigt att de har de rutiner som krävs, bland annat vad 
gäller karantän för personer som skiftar arbetsuppgifter (P. Hellgren & C. Larsson, 
personlig kommunikation, 2007-03-16). 

På Investmentbank A finns det en fysisk separering mellan corporate finance och 
analysavdelningen genom att dessa avdelningar har kontor på två olika adresser. Utöver 
den fysiska separeringen finns det även en informationsseparering, vilket bland annat 
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innebär att corporate finance avdelningen och analysavdelningen inte tar del av varandras 
e-post. Enligt analytikern är reglerna väldigt enkla att följa om en analytiker involveras i 
corporate finance avdelningens arbete (Analytiker Investmentbank A, personlig 
kommunikation, 2007-03-16).  

Även på Investmentbank B är de olika funktionerna fysisk separerade och olika passerkort 
krävs för att komma in. Vidare fungerar de kinesiska murarna genom att speciella 
dokument undertecknas och compliance avdelningen involveras när en anställd överflyttas 
från en funktion till en annan. Efter detta följer en tyst period av 30-35 dagar då analytikern 
inte får ge några rekommendationer. Enligt chefsanalytikern finns det även en 
banksekretess vilken berör alla inom en bank och syftar till att säkerställa att ingen 
information läcker. Vidare menar han att mycket har förändrats under hans 14 år i 
branschen kring kinesiska murar och analytikerns roll. Förr fanns det färre hinder och det 
fanns inga problem med att analytikerna flyttades mellan funktionerna (Chefsanalytiker 
Investmentbank B, personlig kommunikation, 2007-03-15). 

4.5 Analytikerns roll vid Initial Public Offering (IPO) 
Enligt Finansinspektionen skall en analytiker inte vara medveten ifall investmentbanken fått 
ett IPO uppdrag eller inte. Vanligtvis är det corporate finance avdelningen tillsammans med 
mäkleriet som utför arbetet under en IPO och det skall vara corporate finance som gör den 
första analysen och värderingen av bolaget. Om allting fungerar som det ska, sker därefter 
en presentation av bolaget för analytikerna inom investmentbanken samt externa 
intressenter. På denna information skriver analytikerna sin ”pre-IPO” analys, där finns det 
en praxis som dock inte är reglerad, att utlåtandet inte skall innehålla några 
rekommendationer. Däremot innehåller den prognoser och disclaimer över vilka potentiella 
intressekonflikter som finns. Det bör även tilläggas att vid en IPO måste 
Finansinspektionen godkänna prospektet (P. Hellgren & C. Larsson, personlig 
kommunikation, 2007-03-16). 

Analytikern på Investmentbank A menar att hans roll under en IPO-process, är att skriva 
en analys på det offentliga material som finns från bolaget och menar samtidigt att det är så 
samtliga i branschen arbetar. Investmentbank A:s corporate finance avdelning har egna 
analytiker och därför är det högst ovanligt att en analytiker skulle flyttas över till corporate 
finance avdelningen vid en IPO. Han menar att även om man skulle vilja flytta över en 
analytiker så går det inte på grund av att analysavdelningen på Investmentbank A inte har 
kapaciteten att avvara en analytiker. Utan i så fall är det bättre att corporate finance 
anställer en egen analytiker (Analytiker Investmentbank A, personlig kommunikation, 
2007-03-16).   

Inom Investmentbank B, som är mindre till antalet anställda i jämförelse med 
Investmentbank A, har corporate finance avdelningen också egna analytiker men det 
förekommer sällan att en analytiker flyttas från analysavdelningen till corporate finance 
avdelningen under en IPO. Men om det sker, finns en kommitté inom banken som fattar 
beslut kring övergången för att på detta vis undvika att eventuella konflikter uppstår. Detta 
görs för varje affär som det kan komma i fråga om jäv. Investmentbank B följer 
Finansinspektionens råd att rekommendationer inte får ges under en IPO utan ger endast 
prognoser utifrån det prospekt som officiellt ges ut. Dessa prognoser kan till exempel 
innehålla vissa nyckeltal och beskrivningar om hur företaget är positionerat i jämförelse 
med andra bolag, men analytikerna ger inga köp- eller sälj rekommendationer 
(Chefsanalytiker Investmentbank B, personlig kommunikation, 2007-03-15).   
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4.5.1 Uppfattning om intressekonflikter vid IPO 

Respondenterna på Finansinspektionen menar att risken för en potentiell intressekonflikt 
vid nyemissioner och vid en ”take-over”, det vill säga ett företagsuppköp, är större än i de 
fall analytikerna skulle få ta del av corporate finance avdelningens information då de skriver 
en så kallad ”pre-IPO” analys. Men samtidigt inser dem problematiken som existerar kring 
intressekonflikter mellan corporate finance avdelningen och analysavdelning vid en IPO. 
(P. Hellgren & C. Larsson, personlig kommunikation, 2007-03-16). 

Intressekonflikter utöver de mellan analytiker och corporate finance regleras oftast inte på 
något speciellt sätt. Finansinspektionen spekulerar i andra intressekonflikter som kan 
uppstå när det kommer till själva sälj- och tilldelningsprocessen vid IPO. I dagsläget finns 
det dock ingen reglering inom detta område och det är den typen av frågeställningar som 
Finansinspektionen arbetar med för tillfället (P. Hellgren & C. Larsson, personlig 
kommunikation, 2007-03-16). 

Analytikern på Investmentbank A medger att positiva analyser av aktien kan vara en 
förutsättning för att banken ska kunna få ett IPO uppdrag. Han har svårt att se att något 
bolag som vill till börsen skulle välja en investmentbank som ger en negativ analys av aktien 
och är medveten om problematiken kring en IPO. Samtidigt hävdar han att analytikerns 
roll vid en IPO är irrelevant då dem egentligen inte har något med introduktionen att göra. 
Han anser inte heller att det finns något incitamentsystem där det lönar sig för honom att 
sälja in något för corporate finance räkning, även om det skulle vara lockande och lönsamt 
för hela banken. Då hans rörliga ersättning endast grundar sig på den prestation hans chef 
anser att han utfört belönas han inte enskilt ytterligare för att corporate finance eller hela 
banken gör en bra affär. Dessutom hävdar han att den strikta separeringen mellan 
corporate finance avdelningen och övriga funktioner gör att det finns en dubbelsäkring i att 
reglerna efterföljs, vilket han även tror att andra investmentbanker har (Analytiker 
Investmentbank A, personlig kommunikation, 2007-03-16).  

Inte heller chefsanalytikern på Investmentbank B ser någon intressekonflikt i samband med 
en IPO, men inser problematiken som kan uppstå mellan analysavdelningen och corporate 
finance avdelningen vid en IPO. Han belyser att Investmentbank B arbetar efter de ”långa 
pengarna” och då krävs det att man bygger upp ett långsiktigt förtroende. 
Analysavdelningen jobbar med någonting som chefsanalytikern kallar för ”second opinion” 
som innebär att analytikerna skall ha en egen uppfattning om en akties värdering vid sidan 
om corporate finance vid en IPO. Allt detta grundar sig i det förtroende som 
Investmentbank B arbetar för att bibehålla och som enligt chefsanalytikern är essentiellt för 
att verksamheten skall kunna fortsätta (Chefsanalytiker Investmentbank B, personlig 
kommunikation, 2007-03-15). 

Vid diskussion kring IPO vill chefsanalytikern på Redeye, som har erfarenhet om detta från 
Nordea Markets, först påpeka att det är viktigt att ha i åtanke att corporate finance IPO 
uppdrag är relativt få till antalet men ett sådant uppdrag kan vara värt miljontals kronor. 
Detta gör corporate finance avdelningen mer pådrivande, speciellt i IPO-projekt, att 
analysavdelningen ska leverera en viss typ av analys. Dessutom så har analysavdelningen 
hos investmentbanker inga egna intäkter utan de erhålls via courtage hos dess mäklare eller 
via en intäktssplitt med corporate finance avdelningen. Därför är det enligt honom ”ganska 
uppenbart att det är corporate finance som driver intäkterna, speciellt i IPO-projekt”. 
Chefsanalytikern på Redeye anser även att det uppstår problem ifall analysavdelningen vid 
samma investmentbank som har IPO-uppdraget gör en ”pre-IPO” analys. Då det är föga 
troligt att en analytiker gör en negativ analys på den aktie som investmentbanken själv ska 
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sälja innebär det enligt honom att det är svårt för analytikern att vara negativ vid en IPO 
som sköts av samma investmentbank. (G. Johansson, personlig kommunikation, 2007-05-
14).  

4.6 Finansinspektions syn på intressekonflikter  
Enligt Finansinspektionen förekommer det inte mycket klagomål som kan härledas till 
intressekonflikter mellan analytiker och corporate finance. De klagomål som förekommer 
har ofta att göra med tillgänglighet av aktierna vid nyintroduktioner och då ligger 
problemet i att institutioner oftast får förtur till aktier framför privatkunder (P. Hellgren & 
C. Larsson, personlig kommunikation, 2007-03-16).  

Respondenterna på Finansinspektionen tror att en anledning till att det inte framkommer 
några klagomål som berör intressekonflikter kan vara att de som har insyn i detta problem 
är nöjda med situationen som den är. Dessutom hävdar de att själva problemet med 
intressekonflikter är att kunna definiera vem det är som tjänar på den och på vems 
bekostnad. De menar även att svårigheten ofta är att kunna hitta bevis för 
intressekonflikten existerar (P. Hellgren & C. Larsson, personlig kommunikation, 2007-03-
16). 

4.7 Självreglering 
Respondenterna på Finansinspektion har ingen direkt uppfattning om hur självreglering 
och självsanering fungerar på den svenska finansmarknaden utan säger att deras roll är att 
kontrollera att investmentbankerna har rutiner och följer gällande reglerverk. Däremot 
tycker respondenterna på Finansinspektionen att finansbranschen är av uppfattningen att 
självreglering är det bästa sättet att uppnå resultat. Dock kan de konstatera att den svenska 
finansmarknaden blir mindre och mindre självreglerande i och med nya EU direktiv. Detta 
har lett till att Finansinspektionen har fått många fler uppgifter än vad man tidigare haft 
och respondenterna tror att denna utveckling att fortsätta. Innebörden av detta kommer 
antagligen att bli att självregleringen i framtiden kommer att minska. (P. Hellgren & C. 
Larsson, personlig kommunikation, 2007-03-16). 

Analytikern på Investmentbank A är av samma åsikt som finansbranschen och tycker att 
den svenska marknaden till hög grad är självreglerande och menar att det finns inbyggda 
incitament för att behålla den självreglering som finns. Vidare anser han att den svenska 
finansmarknaden fungerar bra med självreglering och självsanering (Analytiker 
Investmentbank A, personlig kommunikation, 2007-03-16).   

Enligt analytikern på Investmentbank A finns det därför inget behov av ytterligare reglering 
i form av lagar på den svenska marknaden. Han använder USA som exempel och menar att 
den marknaden är mycket mindre självreglerande och hävdar att deras idé är ”att man 
präntar ner så mycket regler på papper så de täcker upp så brett som möjligt, och det är det 
bästa sättet för dem att skydda sig och så att säga få regelverken genomförda”. Men 
problemet är att ibland är incitamentsystemen inte tillräckligt väl utformade för att 
understödja och skydda reglerverken. Detta innebär att reglerna kommer att brytas förr 
eller senare ifall inte incitamentsystemen arbetar för reglerna, vilket var situationen i USA 
då en rad skandaler uppdagades för ett antal år sedan. Han använder Enron skandalen som 
exempel och det visar enligt honom att det inte spelar någon roll vilka regler man har, om 
man inte har incitament som gör att folk efterföljer reglerna. Så länge det inte finns tydliga 
incitament att inte bryta mot reglerna kommer folk att bryta mot dem (Analytiker 
Investmentbank A, personlig kommunikation, 2007-03-16).   
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Även chefsanalytikern på Investmentbank B anser att den svenska finansmarknaden är 
självreglerande och fungerar bra då det hör ihop med den allmänt sett ganska höga grad av 
moral i det svenska samhället. Då den svenska finansmarknaden är så liten är förtroende 
från marknaden väldigt viktigt vilket han anser vara en orsak till att självregleringen 
fungerar så bra (Chefsanalytiker Investmentbank B, personlig kommunikation, 2007-03-
15).  

Chefsanalytikern på Investmentbank B menar också att all ny lagstiftning kostar pengar och 
man måste fundera över ifall ny reglering är värd sina pengar. Ökad reglering tror han kan 
leda till att det kan bli tal om att betala mer för analyser i framtiden än vad som i dagsläget 
görs (Chefsanalytiker Investmentbank B, personlig kommunikation, 2007-03-15). 

Vidare menar analytikern på Investmentbank A att det är svårt att säga var oberoendet för 
analytiker ligger då man som anställd inför kund alltid representerar arbetsgivaren och 
dennes intressen. Därför anser han att oberoendet är svårt att förklara vare sig man arbetar 
för ett så kallat oberoende analyshus, för en bank eller som i hans fall för en renodlad 
investmentbank utan traditionella bankfunktioner.  Inom Investmentbank A är skillnaden 
att de inte är någon bank, utan en investmentbank som inte har några traditionella 
bankfunktioner och därför hävdar han att dem är mer oberoende än traditionella banker. 
Han tror inte heller att de stora bankerna har något behov av separering av analyshus och 
påpekar att det inte är där oberoende förhållandet ligger (Analytiker Investmentbank A, 
personlig kommunikation, 2007-03-16).  

Chefsanalytikern på Investmentbank B spekulerar att det i framtiden kan komma någon 
variant av Spitzer rules i Sverige där man flyttar ut olika avdelningar från banken. Det kan 
hända att man lyfter ut corporate finance istället för analysavdelningen från den övriga 
verksamheten. Detta på grund av att det kan vara svårt för analysavdelningen att ta betalt 
för sina tjänster och därför skulle det vara lättare att corporate finance flyttar ut. Det är 
enklare för dem att stå på egna ben då intäkterna inte är beroende av andra avdelningar. Ett 
problem med oberoende analyshus som till exempel Redeye, är enligt chefsanalytikern att 
det kan vara svårt att se dem som oberoende då man inte där heller vet var information 
kommer ifrån (Chefsanalytiker Investmentbank B, personlig kommunikation, 2007-03-15). 

Chefsanalytikern på Redeye anser att ett införande av en svensk variant av Spitzer rules 
skulle vara lämplig i någon form. Anledningen till detta är bland annat den problematik 
som uppstår vid en IPO där corporate finance är involverade, då olika intressen ställs mot 
varandra. Men chefsanalytikern på Redeye menar att frågan är hur det skall lösas på bästa 
sätt och jämför med hur det fungerar på den amerikanska marknaden. Där anser han att 
kvalitén på analyserna från de oberoende analyshusen kan diskuteras då de stora 
investmentbankerna har krav på sig att ta in oberoende externa analyser som komplement 
till de egna (G. Johannsson, personlig kommunikation, 2007-05-14). 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer den empiriska datan analyseras och tolkas tillsammans med de teorier och modeller 
som presenteras i teorikapitlet. För att underlätta förståelsen för teorins betydelse på analysen kommer 
teorikapitlets rubrikstruktur till stor del användas.   

5.1 Finansanalytikern 
Enligt Lee & Tweedie (1990) och Olbert (1992) skall en finansanalytiker analysera företag 
och dess aktie, vilket även de finansanalytiker som intervjuades uttryckte vara kärnpunkten 
i deras arbete. Detta uttrycktes i termer som ”paketera information”, vilket kan tolkas som 
en process där målet är att på lättbegripligt sätt presentera analysen av ett bolags aktier för 
kunderna. Vi anser att innebörden av att paketera information kan likställas med att tolka, 
förädla och vidareförmedla den information företaget har delgivit markanden. De 
intervjuade analytikerna inriktar sig på olika sektorer, vilket är standard för sell-side 
analytiker inom finansbranschen. Enligt Schipper (1991) fungerar sell-side analytikern som 
en stödfunktion för mäklare och corporate finance och arbetar främst mot externa klienter. 
Denna specialisering sker för att de ska kunna bygga upp en hög grad av expertis inom den 
aktuella sektorn och för att kunna skriva väl underbyggda analyser. De intervjuade 
finansanalytikerna påpekade särskilt vikten av att ha god kontakt med företagen de 
analyserar. Enligt Johansson (1998) och Olbert (1992) hjälper dessa direktkontakter 
analytikern att få ett informationsövertag gentemot andra konkurrerande finansanalytiker. 
Respondenterna på Investmentbank A och B anser att analytikerns arbete ligger i att samla 
så mycket information som möjligt vilken denne kan paketera och delge klienterna. Därför 
lägger dem mycket tid på att bygga upp och vårda det kontaktnätverk analytikern använder 
i sitt dagliga arbete vid bevakning av företagen de täcker.   

Analytikern på Investmentbank A påpekade att han har mycket kontakt med traders för att 
kunna få en bättre uppfattning om marknaden och dess mekanismer. Detta har traders som 
handlar på marknaden och följer den dagligen då de bedriver aktiehandel för bankens egen 
räkning i sitt arbete. Enligt Arnold & Moizer (1984) måste analytikern bidra med ett 
informationsmervärde. Vi tycker att de kontakter de intervjuade analytikerna har med 
traders och företag är ett sätt att skapa ett informationsmervärde för deras klienter.  

Marton (1998) beskriver att analytikern arbetar på ett strukturerat och metodiskt sätt och 
ackumulerar kunskap och information om hur ett företag och sektorn det verkar i fungerar. 
Detta görs för att analytikern skall kunna bilda sig en god uppfattning om företagets aktie 
och dess framtidsutsikter. De intervjuade analytikerna håller med om detta och förklarar att 
detta är anledningen till att man arbetar i specialiserade team som följer olika sektorer. Till 
exempel nämnde chefsanalytikern på Investmentbank B att han själv täcker fordonssektorn 
medan analytikern på Investmentbank A främst följer fastighetssektorn. Finansanalytikern 
analyserar bolagets aktie och dess framtida utsikter. Corporate finance avdelningens mål är i 
stället att skapa en bild av bolagets finansiella position i dagsläget (Saunders, 2006). Enligt 
Saunders (2006) har därför corporate finance tillgång till insiderinformation då dem arbetar 
närmare företagen vilket är något som analytikern inte får ha tillgång till. Författarna tolkar 
det därför som mycket viktigt att corporate finance avdelningen och analysavdelningen inte 
har någon kontakt med varandra då detta skulle kunna äventyra analytikerns oberoende roll 
inom investmentbanken. 
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5.2 Agentteorin 
Som tidigare diskuterats i teoriavsnittet om agentteorin, se kapitel 2.4, beskriver Boatright 
(2000) förhållandet mellan principalen och agenten med utgångspunkt att agenten agerar 
och fattar beslut åt principalen.  

Enligt agentteorin anser vi att ett agentförhållande uppstår mellan aktieanalytikern och 
investmentbanken. Analytikerna kan betraktas som agenter då de har blivit anlitade av 
principalen, investmentbanken och i slutänden av dess ägare, att ge analyser och 
rekommendationer till bankens institutionella kunder och mäklare. Då agenten och 
principalen kan ha olika mål bör en övervakning ske så att agenten uppträder önskvärt ur 
principalens synvinkel (Eisenhardt, 1989) Den rörliga ersättning som analytikern på 
Investmentbank A uppger att han erhåller, är enligt Heath & Norman (2004) ett sätt för 
ägare och företagsledning att kontrollera att analytikern handlar efter deras intresse. Dock 
bör påpekas att storleken på den rörliga ersättningen hos Investmentbank A grundar sig på 
kvalitén på analytikerns arbete och inte på utfallet av de analyser och rekommendationer 
som har givits. Detta bonussystem kan enligt Heath & Norman (2004) dels tolkas som ett 
sätt för ägare och företagsledning att kontrollera att analytikern uppträder önskvärt och dels 
kan det tolkas som ett sätt för ägarna att säkerställa analytikerns oberoende. Vår 
uppfattning är att bonussystemets utformning inte ger några synliga ekonomiska incitament 
för analytikern på Investmentbank A att ge positiva köprekommendationer, under 
exempelvis en IPO, för att gynna sig själv eller sin huvudman. Istället flyttas fokus från 
utfallet av rekommendationerna, till hur väl genomförd analysen av aktien är och hur väl 
analytikern motiverar sina rekommendationer.    

Vidare menar vi att det finns ett agentförhållande mellan compliance avdelningen och 
finansanalytikern. I detta sammanhang betraktar vi compliance avdelningen som principal, 
medan finansanalytikern kan betraktas som agent, då de i sin yrkesroll är tvingade att följa 
de regler och föreskrifter som berör arbetet.  I detta principal och agentförhållande 
använder compliance avdelningen både övervakning och tvingande mekanismer, som enligt 
Eisenhardt (1989) kan vara en lämplig åtgärd för att motverka att finansanalytikern, 
agenten, handlar i eget intresse. Övervakningen sker genom att compliance avdelningen har 
löpande kontakt med finansanalytikern, framför menar analytikern på Investmentbank A 
att detta sker vid regelförändringar som berör analytikerns arbete samt vid situationer där 
analytikern behöver hjälp med att tolka regler. Chefsanalytikern på Investmentbank B är av 
uppfattningen att compliance är allt mer involverade i den dagliga verksamheten. 
Författarna menar att detta stärker compliance avdelningens inflytande på finansanalytikern 
och compliance roll som principal. Detta inflytande anser vi bidrar till att upprätthålla 
finansanalytikerns oberoende gentemot corporate finance. 

5.3 Institutionell teori – analytikerns institutionella miljö 
Investmentbankernas agerande och organisationsstruktur präglas av den institutionella 
miljö som den svenska finansmarknaden utgör. Under intervjuerna framgick att 
analytikerna arbetar på liknande sätt utan större skillnader. Däremot skiljer sig arbetet på de 
två investmentbankerna från analyshuset Redeye, där man endast arbetar med analys av 
aktier och inte har några värdepappersfunktioner. De intervjuade analytikerna följer alla en 
viss marknadssektor och på Investmentbank A och B finns även en uppdelning i 
funktionella avdelningar, t.ex. equity research, corporate finance och mäkleri. Scott (1987) 
säger att institutioner alltid har en särskild historia ur vilken de har utvecklats och 
respondenterna från Investmentbank B och Finansinspektionen menar att analytikerns roll 
har förändrats under de senaste 15 åren. De beskriver denna förändring främst genom en 
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ökad tillkomst av regler som omgärdar analytikerns arbete. Chefsanalytikern på 
Investmentbank B beskriver som ett exempel att det tidigare under hans karriär i större 
omfattning skedde att analytiker flyttades mellan olika avdelningar inom investmentbanken. 
Som Hatch (1997) och Scott (2001) beskriver påverkas organisationer, i uppsatsens fall 
investmentbanker, av externa tryck främst i form av nya lagar och regleringar samt ett ökat 
tryck att agera på ett moraliskt sätt med utgångspunkt från de värderingar som finns i 
samhället. Under intervjuerna med analytikerna på Investmentbank A och B framkom att 
det existerar en stark övertygelse inom branschen att det är ytterst viktigt att analytikerna är 
oberoende från övriga funktioner inom investmentbankerna. Detta har alltid varit viktigt 
men har enligt chefsanalytikern på Investmentbank B och Finansinspektionen de senaste 
10-15 åren fått ökad betydelse. Genom att använda Scotts (2001) institutionella teori med 
intervjuerna skapas en bild av att det är mycket viktigt för en analytiker att kunna uppvisa 
en hög grad av oberoende för att få acceptans och legitimitet från samhället. Vidare tolkar 
vi att den institutionella miljö en analytiker befinner sig i hjälper till att skapa stabilitet och 
minskar osäkerheten i dennes arbete genom att bidra med lagar, normer och arbetssätt som 
är acceptabla.  

Vid intervjuerna med analytikern på Investmentbank A och chefsanalytikern på 
Investmentbank B och Redeye fick vi uppfattningen att det är relativt vanligt att analytiker 
byter arbete mellan firmorna. I och med att strukturen på investmentbankerna till stor del 
styrs av regler och rekommendationer finns det inte stora utrymmen för alternativa 
arbetssätt. Finansinspektionen bekräftar att investmentbankerna följer de regler och 
rekommendationer som finns vilket gör att vi tror att arbetet investmentbankerna emellan 
ser väldigt lika ut. Alla intervjuade analytiker berättade att de tidigare arbetat inom andra 
företag men med liknande arbetsuppgifter. Denna likhet skapar enligt Scott (2001) stabilitet 
och minskar osäkerheten inom finansbranschen. Investmentbankerna och således 
analytikernas verklighet formas av samma regler, normer och åsikter som enligt Hoffman 
(1999) är vad som är acceptabelt och oacceptabelt beteende.  

5.3.1 Tvingande tryck – regulativa pelaren 

Enligt Finansinspektionen (2007a) övervakar myndigheten att regler och lagar på 
finansmarknaden efterföljs. Scott (2001) menar att institutioner utsätts för tvingande, 
regulativa tryck och författarna av uppsatsen menar att Finansinspektionen utgör vid sidan 
om lagen det primära regulativa trycket på investmentbankerna och finansanalytikern. 
Finansinspektionen utövar övervakning med stöd av lagar stiftade av riksdagen, vilket gör 
deras tillsyn av investmentbankerna normativt legitimerad. Detta gör tillsynen accepterad 
av finansmarknadens aktörer.  

Texterna i Finansinspektionens författningssamling (FFFS) innehåller ordet ”bör” i stor 
omfattning. Detta tolkar vi som ett uttryck för myndighetens strävan att agera försiktigt, för 
att inte överdrivet påverka konkurrensen och balansen mellan aktörerna på 
finansmarknaden.  Konkurrensen på den svenska finansmarknaden leder enligt Scott 
(2001) till att situationer där intressekonflikter kan uppstå är hög. Scott (2001) menar att det 
därför är viktigt att det finns tydliga regler och en tredje part som övervakar de inblandade 
organisationerna. Författarna anser att detta visar att Finansinspektionen har en viktig roll 
när det gäller regelbildning och övervakning av svenska investmentbanker och 
finansanalytikers yrkesutövning. Finansinspektionen och compliance funktionen på 
investmentbankerna fyller därför en viktig roll i den regulativa delen inom den 
institutionella miljön. Författarna är av uppfattningen att den ökade regleringen inom 
finansmarknaden de senaste 15 åren har ökat kraven på investmentbankerna att anpassa sig 
för att bevara sin legitimitet.  
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Respondenterna på Investmentbank A och B anser att det är relativt ovanligt att analytiker 
lyfts över till corporate finance avdelningen i samband med en IPO-process. Enligt den 
institutionella teorin (Scott, 2001) kan detta tolkas genom att det regulativa trycket är för 
stort och kostnaderna det medför är alltför höga för att det ska vara ett attraktivt alternativ. 
Analytikern på Investmentbank A förklarar att det i stället är både enklare och mindre 
kostsamt för corporate finance avdelningen i det långa loppet nyanställa istället för att flytta 
analytiker mellan funktionerna.   

I FFFS (2005:10) redogörs för hur intressekonflikter skall hanteras. Analytikern på 
Investmentbank A berättar att efter en regelförändring måste en upplysning om eventuella 
intressekonflikter som föreligger bifogas varje analys. Vi menar att detta är ett tydligt 
exempel på hur ett tvingande tryck från en statlig myndighet påverkat analytikerns dagliga 
arbete. På Investmentbank A har man för att bevara legitimiteten för verksamheten inte 
endast ändrat analytikerns arbetssätt, utan även tagit ett steg längre och upprättat egna, 
hårdare, interna regler för att undvika att situationer där rådgivningslagens efterföljelse 
ifrågasätts. Sådana regler är tvingande för analytikern samtidigt som de kan tolkas som ett 
svar på det normativa tryck som Scott (2001) beskriver och som författarna anser vara 
kopplat till samhällets krav på god affärsetik. 

5.3.2 Normativa tryck – normativa pelaren 

Investmentbankerna svarar mot en rad normativa tryck för att skapa förtroende och 
legitimitet för verksamheten. Enligt respondenterna på Finansinspektionen väljer 
investmentbanker att aktivt följa branschorganisationen Svenska Fondhandlarföreningens 
rekommendationer. Dessa kan tolkas enligt Scott (2001) att vara normativa för 
investmentbankerna och således finansanalytikern. Detta anser författarna av uppsatsen 
hjälper till att öka investmentbankernas legitimitet. Chefsanalytikern på Investmentbank B 
betonar gång på gång vikten av att ha förtroende från marknaden för den verksamhet de 
bedriver. Under den empiriska undersökningen fick författarna uppfattningen att 
upprätthållandet av analytikerns oberoende är en norm. Att vara så beroende av förtroende 
gör branschen extra sårbar om någon skulle bryta mot dessa normer anser vi. Därför 
licensierar organisationer som SwedSec mäklare och analytiker vilket sätter en norm för den 
kunskapsnivå mäklare och analytiker ska ha för att anses vara professionella (SwedSec, 
2007). Författarna tycker att detta visar, vilket respondenterna på Investmentbankerna A 
och B håller med om, att det inom finansbranschen är helt oacceptabelt att bryta mot den 
reglering som finns.  

Då stora belopp omsätts inom de undersökta investmentbankerna är förtroendet för de 
involverade i verksamheten så viktigt vilket förklarar varför bankerna agerar så kraftfullt 
mot dessa personer. I den så kallade ”Insiderhärvan” har företrädare för företagen där 
anställda åsidosatt regler för egen vinnings skull uttalat sig kraftfullt mot dessa personer och 
de handlingar de är mittsänkta för (Di.se, 2007b) Vi anser att genom att markera så starkt 
skjuter investmentbankerna över problemet på individen som begått felet och på det viset 
skadas inte firmans och marknadens förtroende i lika hög grad. Vi tolkar det som att 
normen inom branschen är att regelöverträdelser är oacceptabla och åtgärder vidtas snabbt 
och kraftfullt och via media förmedlas ett starkt avståndstagande.  

5.3.3 Mimetiska tryck – kulturella-kognitiva pelaren 

Enligt Davidsson, Hunter & Klofsten (2006) finns det en tendens mot att organisationer 
imiterar organisationer inom samma område för att hantera osäkerhet. Vi anser, med stöd 
av intervjuerna med analytikern på Investmentbank A och chefsanalytikern på 
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Investmentbank B, att detta stämmer vad det gäller investmentbankerna i Sverige. 
Analytikern på Investmentbank A drog till exempel en parallell till sitt tidigare arbete på en 
annan investmentbank för att förklara likheten investmentbankerna emellan. Resultatet av 
det mimetiska trycket inom den institutionella miljö som analytikern arbetar i syns tydligt 
när en investmentbanks struktur granskas. Enligt Saunders (2006) är en investmentbank 
indelad i funktionella avdelningar, t.ex. analys och mäkleri, corporate finance och 
backoffice. Detta tolkar författarna av uppsatsen som en form av branschpraxis vilket 
bidrar till trygghet och stabilitet i verksamheten. Då de undersökta investmentbankerna har 
krav från Finansinspektionen och enligt Scott (2001) även från samhället att leva upp till 
tror vi att den liknande strukturen dem emellan skapar en trygghet i arbetet med att erhålla 
förtroende av marknaden. 

De undersökta investmentbankernas likartade agerande och organisationsstruktur förklaras 
ur ett institutionellt perspektiv av att det ger ökad legitimitet och höjer sannolikheten för 
överlevnad (Scott, 2001). Författarna tolkar detta som att oberoendet för finansanalytikern 
på Investmentbank A och B är kognitivt betingat det vill säga tas för givet då grundsynen 
är att något annat anses som otänkbart i yrkesrollen. Detta uttrycktes av chefsanalytikern på 
Investmentbank B i termer som att analytikerns oberoende är essentiellt för hela 
verksamheten. Analytikern på Investmentbank A uttryckte sig som att det är viktigt att ha 
en hög integritet i sin yrkesutövning. Författarnas helhetsintryck från intervjuerna med 
Investmentbank A och B är att finansanalytikerns oberoende är något som inte ifrågasätts 
utan som anses självklart.  

5.3.4 Legitimitet 

Enligt Suchman (1995) är legitimitet en generaliserad uppfattning om hur vida en aktörs 
verksamhet är önskvärd och lämplig inom ett socialt konstruerat system bestående av 
normer, värderingar, övertygelse och definitioner. Med ett socialt konstruerat system menar 
Suchman (1995) den institutionella miljö som en organisation existerar i. Vad som anses 
vara legitimt agerande förändras över tiden (O’Donovan, 2001). Vi anser att detta avspeglas 
genom att till exempel Finansinspektionen förändrar och anpassar regler och 
rekommendationer samt att Riksdagen stiftar nya lagar som berör investmentbankerna och 
finansanalytikern. Chefsanalytikern på Investmentbank B förklarar att oberoende och 
förtroende är viktigt i analytikerns arbete. Detta menar vi bidrar till att skapa legitimitet för 
finansanalytikerns verksamhet. Analyshuset Redeye profilerar sig just som oberoende och 
deras chefsanalytiker är därför även han av uppfattningen att ett oberoende är ytterst 
viktigt, vilket vi tolkar som en viktig del i deras strävan att skapa legitimitet och få 
förtroende från marknad och klienter. 

Mellan organisationer och samhälle upprättas ett socialt kontrakt (Suchman 1995) som 
relaterar till de normer som finns i den sociala miljön. Organisationen förbinder sig där att 
följa dessa normer och får på det viset förtroende från samhället.  

Chefsanalytikern på Redeye förklarar att trots att det inte är nödvändigt, funderar de på att 
ansöka om att få stå under Finansinspektionens tillsyn, för att på det viset stärka sin 
trovärdighet. Vidare förklarar han att genom att stå på Finansinspektionens tillsynslista är 
man bunden till vissa regler vilket utåt sett stärker Redeye’s trovärdighet. Som framgår i 
kapitel 2.4.3 svarar en organisation mot de institutionella trycken. I Redeye’s fall kommer 
Finansinspektionen att utöva ett tvingande, regulativt tryck mot finansanalytikerna vilket 
författarna anser syftar till att stärka Redeye’s legitimitet i ett led att få ökat förtroende för 
verksamheten.  
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Deeagan, Rankin & Tobin (2002) anser att media spelar en viktig roll i kampen om erhållen 
legitimitet på grund av den genomslagskraft som media har i samhället. De förklarar vidare 
att negativa nyheter till exempel företagsskandaler ofta har större genomslagskraft än 
positiva nyheter. Detta är något som organisationer måste tänka på för att upprätthålla det 
sociala kontraktet med samhället och därigenom legitimiteten för sin verksamhet. Vi tolkar 
detta som att skandaler om till exempel insideraffärer (Di.se, 2007b) inom finansvärlden 
har stort genomslag på allmänhetens syn på investmentbankernas verksamhet. Ett brutet 
socialt kontrakt, förlorad legitimitet och försämrat rykte ökar risken för påföljder från 
myndigheter (Deegan & Rankin, 1996). Med detta menar författarna av uppsatsen att 
händelser som skandaler ökar det regulativa trycket och i det långa loppet leder till hårdare 
reglering. Detta tvingar investmentbankerna att anpassa sig till nya krav för att kunna 
bevara legitimiteten för affärsverksamheten.  

5.4 Intressekonflikter 
En intressekonflikt definieras som en omöjlighet att samtidigt tillgodose flera olika 
intressen (Nationalencyklopedin, 2007). Det samlade intrycket vi fick under intervjuerna 
med respondenterna är att dem inser problematiken kring intressekonflikter mellan 
analysavdelningen och corporate finance avdelningen. Bland annat uttrycker sig 
chefsanalytikern på Investmentbank B i termer om ”second opinion” där han menar att 
analytikern alltid ska ha en egen uppfattning vid sidan av corporate finance avdelningen. De 
nämner även Finansinspektionens regler och kravet på kinesiska murar som dem i den 
dagliga verksamheten påverkas av för att eventuella konflikter ska undvikas. Blåvarg och 
Jansson (2006) menar att intressekonflikter kan förekomma vid all ekonomisk verksamhet. 
Författarna av uppsatsen menar att detta går i linje med vad Scott (2001) säger kring hur 
organisationer i konkurrensutsatta miljöer ofta utsätts för situationer där intressekonflikter 
kan uppstå.  

Chefsanalytikern vid Redeye nämner som exempel att intressekonflikter kan förekomma 
vid en IPO då flera av investmentbankens funktioner involveras i samma uppdrag. Som en 
förlängning av detta menar analytikern vid Investmentbank A att det skulle se märkligt ut 
om han skrev en negativ analys av ett företag som den egna corporate finance avdelningen 
ansvarar för noteringen av. Chefsanalytikern på Redeye menar att det kan vara svårt att 
vara oberoende på en investmentbank då corporate finance avdelningens intäkt per 
uppdrag är så stor. Vår tolkning av chefsanalytikern på Redeye’s uttalande är att corporate 
finance utsätter de andra funktionerna inom investmentbanken för ett visst tryck då 
corporate finance avdelningens uppdrag generellt sett är små till antalet men bidrar till stora 
intäkter. Redeye själva består endast av en analysavdelning vilka enligt honom därför är mer 
oberoende.   

Vi finner det intressant att analytikerna på investmentbankerna menar att Redeye inte är så 
oberoende som de marknadsför sig som. Chefsanalytikern på Investmentbank B frågar sig 
hur oberoende Redeye är då deras analyser är det som ligger till grund för intäkterna för 
firman. Till skillnad från investmentbankerna där analysavdelningen är en kostnadspost 
som finansieras av de övriga funktionerna.  

Enligt Hallvarsson & Halvarsson (2003) engageras vid en IPO funktionerna corporate 
finance, mäkleri och analys inom investmentbanken vilket medför vad Boatright (2000) 
kallar för potentiell intressekonflikt då det sannolikt kan tolkas som en situation som leder 
till konflikt. Boatright (2000) fortsätter och förklarar att intressekonflikter kan hanteras 
genom fysisk separering av funktioner såsom analys- och corporate finance avdelning. 
Finansinspektionen förklarar att det är så reglerna fungerar på den svenska marknaden. 
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Analytikerna på Investmentbank A och B bekräftar Finansinspektionens syn och förklarar 
att det genom de kinesiska murarna stämmer även i praktiken. Chefsanalytikern på 
Investmentbank B säger att då corporate finance får ett IPO uppdrag underrättas endast 
affärsområdeschefen. Han och hans närmaste chef, aktiechefen, får aldrig tillgång till denna 
information. Detta då corporate finance har egna analytiker som arbetar med analyser kring 
företaget som skall introduceras.  

Enligt Finansinspektionen ska en analytiker inte vara medveten om ifall investmentbanken 
fått ett IPO uppdrag eller inte. Chefsanalytikern på Investmentbank B hänvisar även till 
den banksekretess som alla medarbetare omfattas av. Analytikern på Investmentbank A 
förklarar vidare att vid en IPO är hans roll att skriva en analys på det prospekt som 
corporate finance offentliggör. Denna analys är vad han delger sina klienter. Analysen får 
inte, enligt respondenterna på Finansinspektionen, innehålla rekommendationer. Däremot 
innehåller den enligt dem prognoser och en så kallad disclaimer med information om 
potentiella intressekonflikter. Mehran & Stulz (2006) menar att en intressekonflikt är en 
situation när en aktör i en situation får en direkt fördel samtidigt som det påverkar 
motparten negativt. Dock menar respondenterna från Finansinspektionen att det är svårt 
att peka ut vem som gynnas i en intressekonflikt och vem som missgynnas och därför finns 
det även en stor svårighet i att hitta bevis på att intressekonflikter existerar.  

Enligt Finansinspektionen förekommer det inte mycket klagomål som kan härledas till 
intressekonflikter rörande analytikern. Respondenterna på Investmentbank A och B förstår 
problematiken kring intressekonflikter men menar att det inte förekommer några sådana 
konflikter inom respektive investmentbank. Chefsanalytikern på Redeye däremot ser 
utifrån sitt perspektiv ett problem i att corporate finance finns under samma huvudman 
som analytikern. Han menar att investmentbankerna har en fördel av att analysavdelningen 
kan hjälpa corporate finance avdelningen med deras uppdrag vid exempelvis IPO. Han har 
precis som analytikern vid Investmentbank A svårt att tänka sig att en analytiker vid en 
investmentbank skulle skriva en negativ IPO analys av den egna investmentbankens 
corporate finance uppdrag. Författarna anser att de skiljda åsikterna bekräftar en viss 
problematik men att uttalandena måste ses i relation till respondenternas egenintresse då till 
exempel Redeye i sin marknadsföring uttrycker sig för att vara oberoende samtidigt som 
det ligger i investmentbankernas intresse att tona ner denna problematik kring IPO. 

5.4.1 Strategier för hantering av intressekonflikter 

Enligt Boatright (2000) finns det strategier och tillvägagångssätt för att intressekonflikter 
inte skall uppstå inom finansiella bolag, till exempel investmentbanker. En strategi är att 
reglera investmentbankernas verksamhet genom regler och policys som beskriver hur 
potentiella intressekonflikter kan undvikas. Boatright (2000) hävdar att de effektivaste 
reglerna och policys för att motverka intressekonflikter kommer från investmentbankerna 
själva genom användandet av interna styrdokument, vilket både respondenterna från 
Investmentbank A och B bekräftar att dem har. Som ett exempel nämner analytikern på 
Investmentbank A att de har hårdare interna regler än vad rådgivningslagen (2003:862) 
kräver, vilken hindrar analytikerna ha kontakt med privatpersoner. Detta menar han har 
gjorts därför att det inte skall uppkomma någon situation där rådgivningslagen efterföljelse 
ifrågasätts. Författarna menar att införandet av interna regler inte endast är ett sätt för 
Investmentbank A att undvika eventuella intressekonflikter som berör finansanalytikern 
utan kan vara ett sätt att skapa förtroende gentemot marknaden då det visar att man tar 
lagen på största allvar.  
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Vidare kan regler som styr investmentbankerna, enligt Boatright (2000), vara direkta, som i 
vårt fall regler som återges i Finansinspektionens författningssamling, eller indirekta. 
Boatright (2000) menar att en indirekt regel kan vara en som styr vem som får läsa vad och 
genom detta kontrollera informationsflödet. Enligt analytikern på Investmentbank A finns 
det utöver en fysisk separering, även en informationsseparering vilket till exempel gör att 
analysavdelningen inte kan ta del av corporate finance avdelningens interna e-post trafik. 
Detta är enligt författarna ett exempel på en indirekt regel som påverkar finansanalytikerns 
arbete på Investmentbank A. 

Enligt chefsanalytikern på Investmentbank B är corporate finance avdelningen och 
analysavdelningen fysiskt separerade och olika passerkort krävs för att komma in på 
avdelningarna. Vidare säger han att särskilda dokument måste undertecknas och att 
compliance avdelningen involveras om en anställd flyttas från en funktion till en annan. 
Om en analytiker byter avdelning följer en tyst period på 30-35 dagar då analytikern inte får 
ge några rekommendationer. På Investmentbank A är corporate finance och analys 
avdelningarna fysiskt separerade genom att de är belägna på två olika adresser. Enligt 
Boatright (2000) kan en separering av funktionerna stärka deras oberoende och integritet 
och författarna menar att Investmentbank A:s och Investmentbank B:s fysiska separering 
av corporate finance och analysavdelningarna minskar risken för deras analytiker att hamna 
i en situation där en intressekonflikt kan uppstå. Vidare menar respondenterna på 
Finansinspektionen att corporate finance avdelningen alltid sitter fysiskt separerad från 
analytikern och anser att alla värdepappersföretag har regler och instruktioner för kinesiska 
murar. Respondenten från Redeye menar att de inte har samma problematik med 
intressekonflikter då dem inte är en investmentbank utan endast har en analysavdelning.  

5.5 Lagar och rekommendationer 
Investmentbanker och analytikers arbete styrs väldigt hårt av de rekommendationer och lagar som finns 
uppsatta för hur verksamheten får bedrivas. Därför har teoriavsnittet om lagar och rekommendationer i 
uppsatsen stor betydelse för att kunna få förståelse för analytikerns roll och arbetssätt. Författarna vill 
poängtera att uppsatsens syfte inte är att utreda ifall lagar och regler efterföljs eller ej, utan enbart redovisa 
respondenternas uppfattning. Istället fokuserar vi på att analysera hur analytikern påverkas av de lagar 
och rekommendationer som finns på området. 

Respondenterna på Investmentbank A och B vi intervjuat säger att deras investmentbanker 
följer Finansinspektionens föreskrifter och rekommendationer om till exempel fysisk 
separering av olika funktioner (FFFS 2005:1). Detta håller även Finansinspektionens 
respondenter med om. Vår uppfattning är att de olika funktionerna arbetar självständigt 
och fattar beslut som grundar sig på den egna funktionens mål oberoende av övriga 
företaget. För beslut som kan komma att påverka analytiker och corporate finance finns det 
i de båda undersökta investmentbankerna en compliance funktion som utreder besluten 
utifrån de regelverk som finns. Internt följer de undersökta investmentbankerna 
Finansinspektionens regler (FFFS 2005:10) med styrdokument som reglerar hur 
verksamheten skall bedrivas och hur eventuella konflikter skall undvikas.  

Författarna tror att storleken på investmentbanken har betydelse för hur olika situationer 
hanteras. Enligt respondenterna på Finansinspektionen kan de mindre investmentbankerna 
på grund av sin storlek behöva omorganisera kompetens inom banken för att kunna möta 
efterfrågan på bästa sätt. Därför kan, enligt respondenterna på Finansinspektionen, 
analytiker på större investmentbanker ofta arbeta mer avskiljt från andra funktioner inom 
investmentbanken än i de mindre bankerna. Av intervjuerna med analytikerna på 
Investmentbank A och B framkom det att det inte är vanligt att analytiker skiftar arbete 
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mellan funktionerna och i synnerhet inte på Investmentbank A. Författarna fick 
uppfattningen under intervjuerna att analytikerna på Investmentbank A är hårdare knutna 
till sin avdelning medan det i Investmentbank B:s fall, på grund av den mindre storleken, 
händer att analytiker flyttas från analysavdelningen till corporate finance avdelningen. Vi är 
av uppfattningen att det finns en stor medvetenhet kring problematiken i dessa situationer 
vilket chefsanalytikern på Investmentbank B bekräftar genom att återigen betona vikten av 
att bevara förtroendet som kunderna har för Investmentbank B. Detta är en orsak till att 
dessa situationer hanteras med största försiktighet hos Investmentbank B. 

Som medlem i Europeiska Unionen påverkas den svenska finansmarknaden av den EG-
rätt som finns på området. Respondenterna på Finansinspektionen förklarar att FFFS 
2005:9 och FFFS 2005:10 tillkommit på grund av de marknadsmissbruksdirektiv som EU 
implementerat. Vidare förklarar dem att dessa regler berör alla bolag som ger 
investeringsråd och inte bara värdepappersföretag. Författarna finner det intressant att EU 
implementerar regler som berör alla bolag som ger investeringsråd då Finansinspektionen 
endast utövar tillsyn på värdepappersföretag. Detta tolkar vi som att även så kallade 
oberoende analyshus som Redeye måste följa dessa regler. Detta bekräftades dock inte 
under intervjutillfället med Redeye. 

Respondenterna på Finansinspektionen förklarar att reglerna FFFS 2005:9 och FFFS 
2005:10 tvingar analytikern att bifoga en disclaimer där information om eventuella 
konflikter redovisas. Författarna av uppsatsen anser att en disclaimer ökar medvetenheten 
hos finansanalytikerns klienter att intressekonflikter kan förekomma. Vi tror att denna 
redovisning kan hjälpa till att stärka analytikerns förtroende hos marknaden då de nu måste 
vara mer öppna med de intressekonflikter som kan förekomma. 

Enligt respondenterna på Finansinspektionen får analytikerns ersättning inte vara kopplad 
till corporate finance avdelningen på något sätt. Författarna menar därför att det för 
analytikern inte finns några tydliga ekonomiska incitament att skriva analyser som gynnar 
corporate finance avdelningen då dennes ersättning inte får vara kopplad till denna.  

5.5.1 Självreglering 

Självreglering är enligt Samuelsson (1991) en form av kollektiv överenskommelse kring 
regler som styr en verksamhet och dess medlemmars beteende på vissa områden. Denna 
form av reglering beskrivs enklast som ett samlingsbegrepp för den privata reglering som 
förekommer jämsides med de lagar och regler som finns förordade i lagstiftningen 
(Samuelsson, 1991). Självreglering i de organisationer vi studerat anses ha betydelse i att 
den svenska marknaden fungerar så bra som den gör enligt respondenterna på 
Investmentbank A och B. Hogren (2005) menar att ett beteende då reglerna upprätthålls är 
önskvärt då det upprätthåller förtroendet för marknaden och de aktörer som agerar på den. 
Analytikern på Investmentbank A och chefsanalytikern på Investmentbank B menar att 
marknadens förtroende fungerar som incitament för att upprätthålla självregleringen. 
Författarna tolkar detta som att det är av största vikt att kunna uppvisa oberoende 
analytiker för att få detta förtroende av marknaden.  

Författarna tror även att det i Sverige finns incitament som gör att självregleringen kan 
upprätthållas. Som ett exempel tror chefsanalytikern på Investmentbank B att kostnaderna 
skulle öka för investmentbankerna om självregleringen ersätts med lagreglering. Därför tror 
vi att aktörerna på den svenska marknaden är väldigt måna om att självregleringen 
upprätthålls vid sidan om lagregleringen och gör därför vad de kan för att ingen skall bryta 
mot den. Analytikern på Investmentbank A förklarade att man infört styrdokument som 
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reglerar mer än det som Finansinspektion och lag kräver vilket vi ser som en åtgärd för att 
stärka den interna kontrollen kring självregleringen. I längden tror vi att styrdokumenten 
kan hjälpa till att främja ett ökat oberoende för finansanalytikern. Detta på grund av att 
analytikern i sin yrkesroll får striktare regler att förhålla sig till vilket minskar risken för 
intressekonflikt inom investmentbanken.   

Som jämförelse till hur det fungerar i Sverige nämner analytikern på Investmentbank A 
vidare att det finns en stor skillnad på hur incitamentsystemen för finansanalytiker är 
utformade i USA. I USA menar analytikern att incitamentsystemen inte arbetar för att 
understödja regelverken. Analytikern hävdar att det i USA finns incitament för att bryta 
mot reglerna vilket det inte gör på samma sätt i Sverige där incitamentsystemen, enligt 
honom, inte uppmuntrar till att bryta mot några regler. Om reglerna bryts kan det enligt 
Deegan & Rankin (1996) ses som ett brutet socialt kontrakt och förlorad legitimitet vilket 
kan föranleda myndigheter att vidta åtgärder, till exempel i form av lagförändringar. 
Författarna anser att detta föranleder investmentbankerna att upprätta incitamentsystem 
som främjar regelåtlydnad för att inte hamna i en situation där myndigheterna, till exempel 
Finansinspektionen, beslutar sig för att införa hårdare reglering som leder till högre 
kostnader för investmentbankerna enligt chefsanalytikern på Investmentbank B.  

5.6 Etik och moral inom finansvärlden 
Då de nyligen uppdagade skandalerna på den svenska finansmarknaden inträffade efter det att vi 
genomfört merparten av den empiriska undersökning, har inte fokus lagts på diskussioner kring etik och 
moral med respondenterna. Men då vi ser en tydlig koppling mellan förtroende och det dillemma 
investmentbanker ställs inför i samband med skandaler anser vi att avsnittet är relevant mot uppsatsens 
syfte och problemformulering.    

Bergkvist et al. (1994) menar att för att en transaktion ska ske är det en förutsättning att 
parterna har förtroende och litar på varandra. Då finansanalytikern fungerar som en 
informationsmellanhand i samband med värdepappersaffärer anser vi att det ställs höga 
krav på ett etiskt och moraliskt agerande för att en intressekonflikt inte skall uppstå. 
Respondenten på Investmentbank A uttryckte detta genom att det som analytiker är viktigt 
att ha en hög integritet.  

Enligt en artikel skriven av Dinkelspiel (2007) är ett av de viktigaste kriterierna för att skapa 
en framgångsrik svensk finansmarknad en hög etik och moral av aktörerna. Författarna 
anser att moral och etik är nära knutet till det förtroende som anses vara så viktigt för 
finansanalytikern. Vi ser även en koppling att som finansanalytiker kunna uppvisa en hög 
grad av oberoende i sin yrkesroll som enligt oss är förenat med en hög etik och moral vilket 
enligt ovan har visat sig vara viktigt för at skapa en framgångsrik finansmarknad.  

Enligt Bergkvist et al. (1994) visar forskning om moral och etik inom den svenska 
finansmarknaden att det finns en gemensam attityd till vad som anses vara oetiskt och 
omoraliskt. Vidare menar Bergkvist et al. (1994) att den bästa lösningen för att undvika 
högre transaktionskostnader, till följd av skärpt lagstiftning och reglering, är ett etiskt 
tänkande men detta förutsätter att alla inblandade agerar på detta vis. Om någon skulle gå 
emot detta och handla oetiskt för egen vinnings skull uppstår problem. Detta problem 
kallas för ett socialt dilemma. Författarna tycker sig se ett exempel på socialt dilemma i den 
uppmärksammade så kallade ”Insiderhärvan” där enskilda individer utnyttjat sin position 
och brutit mot regler för egen vinnings skull (Di.se, 2007a; Di.se, 2007b). Bergkvist et al. 
(1994) menar att av egoistiska skäl kan förtjänsten för individen bli stor genom att frångå 
det etiskt rätta och därigenom skaffa sig fördelar gentemot övriga aktörer på marknaden 



 Analys 

 44 

som tillämpar ett etiskt tänkande. Det ökade intresset från allmänheten gällande 
finansbranschen har lett till att media intresserat sig mer vilket gjort att uppmärksamheten 
kring aktörerna på marknaden ökat. Vi anser att denna ökade uppmärksamhet gjort det 
svårare att behålla ett förtroende då eventuella avsteg från vad som anses socialt accepterat 
bidrar till negativ publicitet. Enligt chefsanalytikern på Investmentbank B är förtroendet 
från allmänheten extra viktigt på en så liten marknad som den svenska då det som aktör är 
väldigt svårt att gömma sig i mängden. 
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6 Slutsats 
Detta kapitel presenterar de slutsatser som uppsatsen mynnar ut i och besvarar uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  

Hur hanterar finansanalytikern, i sin yrkesroll, de krav på oberoende som ställs av marknaden vilket 
formellt uttrycks genom lagar och rekommendationer? 

De finansanalytiker som uppsatsen omfattar upplever att deras uppgift är att skapa ett 
informationsmervärde som förmedlas till klienterna för att kunna användas vid handel med 
värdepapper.  

Finansanalytikern måste ha en hög grad av integritet som ett svar på den norm som finns 
inom den institutionella miljö som präglar analytikerns arbete. Detta är ett resultat av de 
institutionella tryck som finns på analytikern att vara oberoende i sina analyser. En hög 
integritet ger finansanalytikern legitimitet och förtroende. Marknadens förtroende fungerar 
som ett incitament för finansanalytikern att upprätthålla oberoendet i yrkesrollen. 

Vi menar att Finansinspektionens rekommendationer tillsammans med lagar och 
självreglering samt investmentbankens compliance avdelning hjälper finansanalytikern att 
upprätthålla oberoendet. 

Det existerar en uppfattning hos de undersökta finansanalytikerna att oberoendet i 
yrkesrollen tas för givet inom yrkesgruppen finansanalytiker. Med andra ord ser 
finansanalytikerna oberoendet som en självklar del i yrkesrollen.  

Vi anser att det är något paradoxalt med att finansanalytikerna upplever sig som oberoende 
men samtidigt ser en problematik i att ge negativ analys på den egna investmentbankens 
IPO uppdrag. Vi har kommit till slutsatsen att det är omöjligt för en finansanalytiker att 
vara helt oberoende i sin yrkesroll då investmentbanken genomför ett IPO uppdrag. 

Vid marknadsintroduktioner (IPO) utsätts finansanalytikern för ökad risk för intressekonflikt med 
corporate finance avdelningen. Hur hanteras denna?  

Risken för intressekonflikt mellan finansanalytikern och corporate finance avdelningen vid 
en IPO begränsas genom så kallade kinesiska murar som fysiskt och informationsmässigt 
separerar analysavdelningen från corporate finance avdelningen. Genom denna separering 
skyddas finansanalytikerns oberoende och tillåts att bilda sig en egen uppfattning kring 
marknadsintroduceringen.  

Investmentbanker har även en compliance avdelning som ansvarar för att lagar och 
rekommendationer efterföljs. Detta minskar risken för att en intressekonflikt mellan 
finansanalytikern och corporate finance avdelningen skall uppstå vilket även får till 
konsekvens att finansanalytikerns oberoende stärks. Investmentbanken kan även införa 
incitament som arbetar för finansanalytikerns oberoende upprätthålls. Detta görs för att 
skapa trovärdighet och legitimitet för verksamheten.  
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7 Avslutande diskussion 
I detta kapitel håller författarna en avslutande diskussion kring uppsatsens undersökning. Det kommer 
även ges förslag till vidare forskning inom uppsatsens ämnesområde.  
 
Trots att det råder delade meningar kring finansanalytikerns oberoende och vad oberoendet 
består i ser de undersökta investmentbankerna det som mycket viktigt att utåt sett kunna 
uppvisa oberoende finansanalytiker. Detta som en del i att kunna skapa förtroende för 
verksamheten gentemot marknaden. 

Då det empiriska materialet i undersökningen är begränsat har detta inte tillåtet oss att 
generalisera i den mån vi ville. Trots att vi använde oss av respondenter som representerade 
tre skiljda intressen kan man aldrig undgå att fler respondenter hade höjd validiteten och 
reliabiliteten på studien vilket vi ser som en brist i uppsatsen.  

Författarna är av åsikten att intressekonflikter ofta framstår som uppenbara i teorin men att 
det i verkligheten är svårt att peka ut en situation där intressekonflikt uppstår och vem som 
påverkas negativt av den. Då vi använde en semistrukturerad intervjuteknik visste vi i 
förväg inte vilken riktning intervjuerna skulle ta oss. Då vi ofta stannade upp och 
utvärderade fakta fick vi en djupare insikt i problemet vilket tvingade oss att revidera 
uppsatsens inriktning. Hade en oberoende finansanalytiker kunnat definieras hade 
uppsatsen antagligen fått ett annat resultat. Det hade då även varit möjligt att testa en 
hypotes om finansanalytikerns oberoende eller ej. I stället visar uppsatsen på hur 
oberoendet uppfattas av investmentbanker, övervakande myndighet samt ett analyshus 
som profilerar sig som oberoende samt vad som görs för att stärka finansanalytikerns roll 
som oberoende på den svenska marknaden.  

Avslutningsvis konstaterar vi att ämnet i dagsläget är högst aktuellt. Den pågående 
utredningen i den så kallade ”Insiderhärvan” visar att frågan om förtroende och oberoende 
är högst aktuell och troligtvis kommer att fortsätta diskuteras i framtiden.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Begreppet oberoende finansanalytiker behöver utredas ytterligare där man går till grunden 
med vad det egentligen innebär att vara oberoende. Vidare kan undersökning kring skillnad 
i utfallet av IPO analyser skrivna av analytiker inom investmentbanker och de anställda av 
så kallade oberoende analyshus vara intressant. En studie med fler respondenter skulle 
eventuellt också kunna leda till annat resultat vilket skulle kunna vara ett förslag till fortsatt 
forskning. Avslutningsvis kan vår uppsats ligga till grund för forskning kring vilka som 
drabbas av intressekonflikt och hur detta tar sig uttryck. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide investmentbanker 

Namn: 

Titel: 

Antal år inom branschen: 

Frågor om struktur och det praktiska arbetet 

1. Beskriv er organisation och hur du arbetar. 
2. Har du någon erfarenhet från arbete med aktieanalys inom någon annan 

svensk investmentbank? Om så är fallet, upplevde du någon skillnad avseende 
analytikerns roll? 

3. Hur är de olika funktionerna aktiemäklare, analys och corporate finance inom 
firman organiserade?  
– Har corporate finance avdelningen egna analytiker?  

– Finns det fysiska hinder mellan funktionerna inom organisationen? 

–    Hur fungerar begreppet kinesiska murar i praktiken?  

 

4. Hur arbetar ni för att analytikerna ska vara oberoende?   
5. Har ni fastställda riktlinjer och styrdokument som reglerar analytikerns 

oberoende?  

–     Hur sker uppföljningen och kontrollen av dessa? 
– När sker denna kontroll? 
– Vem utför denna kontroll? 

 
6. Hur utgår ersättningar till analytikerna?  

Frågor om lagar och direktiv som berör analytikerns roll 

1. Beskriv hur ni arbetar för att efterfölja de rekommendationer och lagar som 
behandlar analytikerns yrkesutövande?  

Frågor om marknadsintroducering av bolag (IPO) 

1. Hur stor betydelse har den egna analys/mäklar verksamheten för att den egna 
corporate finance verksamheten framgångsrikt skall kunna genomföra en IPO?  

2. Är positiva analyser av bolaget vid en IPO en förutsättning för att corporate 
finance skall få uppdraget?  

Övriga frågor 

1. Det talas mycket om att den svenska finansmarknaden är självreglerande.  Hur 
upplever du detta? 

2. Upplever du att det finns olika mål mellan corporate finance och mäkleri som 
kan påverka analytikerns arbete? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Redeye 

Namn: 

Titel: 

Antal år inom branschen: 

 

1. Har du tidigare arbetat med aktieanalys hos någon annan svensk 
investmentbank/fondkommissionär? I så fall vilka? 

 
2. Vilka fördelar anser du att Redeye ger sina klienter jämfört med 

investmentbanker som har analys, corporate finance och mäkleri under samma 
huvudman?  

 
3. Vad är det enligt din mening som gör Redeye’s verksamhet mer ”oberoende” i 

förhållande till en investmentbank?  
 
4. Ser du några nackdelar med att analysfunktionen är en integrerad del i 

investmentbankens verksamhet? I så fall vilka? 
 

5. Upplever du att det finns ett problem, t.ex. ökad risk för intressekonflikter vid en 
IPO och att analytikerns oberoende åsidosätts, då analys, mäkleri och 
corporate finance bedrivs under samma huvudman hos svenska 
investmentbanker? I så fall på vilket sätt och hur ser ni på den här 
problematiken? 

 
6. Hur utgår ersättningar till analytikerna?  

 
7. Anser du att det finns behov för en svensk variant av de amerikanska så 

kallade Spitzer Rules som delvis tvingar investmentbanker ha separata och 
oberoende analyshus? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide Finansinspektionen 

 

Namn: 

Titel: 

Antal år inom Finansinspektionen: 

 

Frågor om potentiella intressekonflikter inom investmentbanker 

1. Beskriv hur Finansinspektionen arbetar med att övervaka finansmarknaden. 
2. Hur ser ni på investmentbankernas roll som både rådgivande och säljande part 

vid IPO’s? 
– Anser ni att det finns risk för intressekonflikter mellan analysavdelningen och 

corporate finance?  

3. Hur upplever ni att begreppet "kinesiska murar" inom värdepappershandeln 
fungerar i praktiken? 

 
Frågor om lagar och direktiv 

1. Hur övervakar FI praktiskt att de rekommendationer och råd som ges i FFFS 
efterföljs? 

2. Är FI av den uppfattningen att lagen 1991:980 efterföljs? Det vill säga att det 
alltid redovisas vem som ligger bakom en rekommendation och om någon 
intressekonflikt kan föreligga. 

3. Anser ni att det finns ett behov av ökad reglering på detta område? 
                

Övriga frågor 
1. Svenska investmentbanker vill gärna påvisa att den svenska finansmarknaden i 

stort sett är självreglerande och självsanerande. Vad anser ni om det? 
2. Finns det behov för en svensk variant av de amerikanska så kallade Spitzer 

Rules som delvis tvingar investmentbanker ha separata och oberoende 
analyshus? 
 
 
 
 
 

 

 


