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Sammanfattning 
På finansmarknaden finns det flera olika typer finansiella instrument och utbudet ökar stadigt. 

Utvecklingen har lett till att det har blivit svårare för icke-professionella kunder att utvärdera 

riskerna med instrumenten. Vissa finansiella instrument som finns på marknaden är så 

kallade finansiella derivatinstrument, vars värde beror på en underliggande tillgångs 

värdeutveckling. En ny reglering om produktgodkännande av finansiella instrument 

introducerades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU. Processen för 

produktgodkännande är reglerad i 8 kap. 13 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

Regleringen innebär att, värdepappersinstitut måste ha en välordnad process för godkännande 

av egenproducerade finansiella instrument innan marknadsföring eller distribution till kund 

får ske. 

 

I och med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 600/2014, har nationella behöriga myndigheter och Esma erhållit 

befogenhet att utföra produktingripanden. Syftet med produktingripanden är att skydda icke-

professionella kunder från produkter på finansmarknaden som är riskfyllda och har 

svårbedömda egenskaper. Esma har nyligen publicerat ett åtgärdsförslag avseende 

begränsningar av marknadsföring, distribution och försäljning av contracts for difference 

samt ett förbud av marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-

professionella kunder.  

 

I uppsatsen visas att produktingripanden är ett verktyg som kan komma att gynna både 

nationella behöriga myndigheter och Esma i tillsynsarbetet, i syfte att stärka 

investerarskyddet för icke-professionella kunder. Samarbetet mellan Esma och nationella 

behöriga myndigheter bör även utvecklas för att genomdriva framtida åtgärdsförslag. 

Åtgärdsförslag bör främst vara antagna av Esma för att därefter antas av nationella behöriga 

myndigheter inom EU. Genom ett sådant tillvägagångssätt kan harmoniseringsarbetet, 

avseende regleringen av kapitalmarknaden i EU, fortsätta på ett ändamålsenligt sätt. I 

uppsatsen visas även att Esma:s nuvarande åtgärdsförslag, angående begränsningar och 

förbud av marknadsföring, distribution och försäljning av contracts for difference och binära 

optioner, är ett välgrundat förslag med beaktande av de risker som icke-professionella kunder 

utsätts för vid handel av dessa riskfyllda finansiella derivatinstrument.    
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AMF Autorité des Marchés Financiers (Frankrikes behöriga 
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FSMA Financial services and markets authority (Belgiens 

behöriga myndighet)  

Investeringstjänstedirektivet  Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om 
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Kommissionen    Europeiska kommissionen 

MiFID Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG av 
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instrument och om ändring av rådets direktiv 

85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentet och 

rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets 

direktiv 93/22/EEG  

MiFID II Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av 

den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 

instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och 

av direktiv 2011/61/EU 

MiFIR Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för 

finansiella instrument och om ändring av förordning 

(EU) nr 648/2012  

Q&A   Questions and Answers  

Rådet   Europeiska unionens råd 

VPI     Värdepappersinstitut  

VpmL     Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Utbudet av finansiella investeringsprodukter ökar stadigt och nationsgränserna för handel på 

finansmarknader världen över blir allt mer utsuddade. Denna utveckling har bidragit till att 

medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) valt att arbeta för ett mer harmoniserat regelverk 

på finansmarknaderna inom EU. Som ett led i denna utveckling ändrades lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden (VpmL) den 3 januari 2018.1 Förändringen av VpmL grundas i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (MiFID II) och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 600/2014 (MiFIR).2  

 

MiFID II är implementerat i nationell lag från och med den 3 januari 2018 och den 

tillhörande förordningen MiFIR är direkt tillämplig från och med samma datum. Genom 

dessa europeiska rättsakter har Finansinspektionen (FI) erhållit möjligheten att förbjuda, 

alternativt begränsa, marknadsföring, distribution och försäljning av vissa finansiella 

instrument.3 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har fått liknande 

befogenhet att förbjuda eller begränsa marknadsföring, distribution och försäljning av vissa 

finansiella instrument.4 Produktingripanden innebär en ytterligare möjlighet för Esma och 

nationella behöriga myndigheter5 att stärka investerarskyddet för icke-professionella kunder6 

på finansmarknaden, utöver de redan befintliga verktygen som finns att tillgå i 

tillsynsarbetet.7  

 

FI publicerade den 11 maj 2017 en rapport om konsumentskyddet på finansmarknaden, i 

vilken problem kring vissa finansiella produkter, speciellt binära optioner, och produkternas 

lämplighet för icke-professionella kunder uppmärksammades.8 Komplicerade finansiella 

                                                
1 SFS 2017:679.  
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 
648/2012. 
3 23 kap. 3 b § VpmL och art. 42 MiFIR.  
4 Art. 40 MiFIR. 
5 Se 1 kap. 4 b § VpmL för definition av nationell behörig myndighet. 
6 Se 9 kap. 4-5 §§ VpmL för definition av professionella kunder. Kunder som ej definieras som professionella 
kunder är icke-professionella kunder; Se även avsnitt 2.5, för en förklaring av icke-professionella kunder. 
7 Se avsnitt 4.2 och avsnitt 4.3 angående produktingripanden. 
8 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 31-33; Se även 
avsnitt 3.4 angående binära optioner. 
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instrument, speciellt finansiella derivatinstrument som CFD-kontrakt, binära optioner och 

strukturerade produkter anses ofta vara olämpliga för icke-professionella investerare, just på 

grund av instrumentens komplexitet.9 Esma har likaså varnat för de risker som föreligger med 

dessa spekulativa instrument för icke-professionella kunder.10 Antalet klagomål från icke-

professionella kunder, vilka har handlat med binära optioner, har ökat och betydande summor 

kapital har förlorats vid handeln med binära optioner.11  

 

Produktingripanden är ett verktyg som kan komma att använda i framtiden för att stärka 

investerarskyddet på finansmarknaden. Rättsläget är dock oklart gällande vilka finansiella 

instrument som kan förbjudas eller begränsas. I skrivande stund är ett åtgärdsförslag 

publicerat av Esma gällande begränsningar av marknadsföring, distribution och försäljning av 

CFD-kontrakt samt ett förbud av marknadsföring, distribution och försäljning av binära 

optioner till icke-professionella kunder.12 Finansiella derivatinstrument kan vara nödvändiga 

på den finansiella marknaden, exempelvis för riskhantering. Vissa finansiella 

derivatinstrument är dock mer komplicerade än andra och innehar egenskaper som innebär 

stora ekonomiska risker för icke-professionella kunder.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera om FI och Esma kan komma att bidra till ett ökat 

investerarskydd för icke-professionella kunder på finansmarknaden, genom 

produktingripande åtgärder som grundar sig i den nya regleringen i 23 kap. 3 b § VpmL samt 

art. 40 och art. 42 MiFIR. Vidare är syftet att utreda huruvida utbudet av komplicerade 

finansiella derivatinstrument till icke-professionella kunder kan komma att begränsas på 

grund av FI:s och Esma:s nya befogenheter. Därtill är syftet att belysa hur genomförandet av 

MiFID II och införlivandet av MiFIR kan komma att påverka värdepappersinstitut (VPI), 

avseende deras marknadsföring, distribution och försäljning av finansiella derivatinstrument 

till icke-professionella kunder.13 Genom en analys av typiska karaktärsdrag hos finansiella 

                                                
9 ESMA, Investor warning, Risks of investing in complex products, 2014/154, s. 1-3; Se även avsnitt 3.3.1 
angående CFD-kontrakt.  
10 Esma, Warning about CFDs, binary options and other speculative products, ESMA/2016/1166 och Esma, 
Investor warning, Contracts for difference (CFDs), 2013/267. 
11 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 32.  
12 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018. 
13 Se 1 kap. 4 b § 28 st. VpmL angående vilka aktörer som räknas som VPI.  
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derivatinstrument, avser jag söka likheter och skillnader mellan instrumenten, som kan vara 

avgörande för dessa instruments framtid.  

1.3 Problemformuleringar  

v Bör marknadsföring, distribution och försäljning av vissa finansiella 

derivatinstrument till icke-professionella kunder begränsas alternativt förbjudas, i 

syfte att stärka investerarskyddet på finansmarknaden? 

v Vilka typiska egenskaper har de finansiella derivatinstrument som är aktuella för 

produktingripanden och finns det skäl att förbjuda alternativt begränsa fler finansiella 

derivatinstrument på den svenska värdepappersmarknaden?    

1.4 Metod  

Inledningsvis, i kapitel 2, ämnar jag att utreda införlivandet av bestämmelserna i MiFID II i 

svensk lag, vilket i denna uppsats kommer koncentreras till att gälla förutsättningarna för att 

bedriva värdepappersrörelse enligt VpmL. I denna del av uppsatsen använder jag en 

rättsdogmatisk metod, med ett fokus på de lege lata, att fastställa gällande rätt.14 Ett begränsat 

urval av källor; lag, förarbeten, prejudikat och doktrin (inklusive EU-rätt) används vanligtvis 

i den rättsdogmatiska metoden för att utreda gällande rätt.15 Genom att systematisera reglerna 

för värdepappersrörelse, investeringstjänster och tillståndsgivning ämnar jag ge läsaren en 

bakgrund till den problematik och de risker som finns med vissa finansiella 

derivatinstrument, vilka presenteras i kapitel 3.16 Delar av MiFIR, MiFID II samt reglering på 

olika nivåer i enlighet med Lamfalussymodellen17 beskrivs även i kapitel 2, varför den EU-

rättsliga metoden är lämplig som kompletterande metod i detta kapitel.18 Den EU-rättsliga 

metoden kännetecknas av EU-domstolens ändamålsorienterade tolkning av EU-rätten.19 Det 

innebär exempelvis att ta hänsyn till syftet och målet med en lagregel, vilket kan finnas i 

                                                
14 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8:1 uppl., Iusté AB, Uppsala, 2015, s. 203-204. 
15 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3.1 uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43-44.  
16 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1-2. 
17 The committee of wise men, Final report of the committee of wise men on the regulation of European 
securities markets, 15 februari 2001, Bryssel; Se även avsnitt 2.1 för en vidare förklaring av 
Lamfalussymodellen.  
18 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, 2.1 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 179-180.  
19 Roth, Wulf-Henning, Jopen, Christian & Riesenhuber, Karl (ed.), European Legal Methodology, Intersentia 
Ltd., United Kingdom, 2017, s. 321. 
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exempelvis preambeln i ett direktiv eller en förordning.20 Den EU-rättsliga metoden torde 

dock inte att anse vara “en” metod eftersom den är mer lämplig att använda som ett 

tillvägagångssätt att tolka EU-rättsliga källor.21 Det är även anledningen till varför även jag 

använder den som ett komplement till den rättsdogmatiska metoden i kapitel 2.  

 

I kapitel 3 används en rättsanalytisk metod som komplement till den rättsdogmatiska 

metoden. Genom användandet av rättsanalytisk metod, kan jag utöver att “fastställa gällande 

rätt”, analysera och kritisera de finansiella derivatinstrument som inledningsvis presenteras i 

kapitel 3.22 Presentationen av derivatinstrumenten och dess egenskaper, är systematiskt 

framlagd, vilket kännetecknar den rättsdogmatiska metoden. Den rättsanalytiska metoden 

används därför främst i slutet av kapitlet, som till stor del innehåller en analys av 

derivatinstrumentens egenskaper samt icke-professionella kunders behov av komplexa 

finansiella derivatinstrument. 

 

Den rättsdogmatiska metoden och den rättsanalytiska metoden används även i kapitel 4, för 

att dels tolka gällande rätt angående tillsynsarbetet på finansmarknaden och dels utreda hur FI 

som tillsynsmyndighet, kan bidra till att lösa ett samhälleligt problem som uppdagades i och 

med finanskrisen åren 2007-2008.23 Eftersom jag i denna del av uppsatsen ämnar att 

analysera FI:s respektive Esma:s nya befogenheter att begränsa produktutbudet, på den 

svenska, respektive den europeiska finansiella marknaden, är det inte tillräckligt att tillämpa 

en rättsdogmatisk metod.24 För att besvara uppsatsens problemformuleringar tillämpas därför 

även den rättsanalytiska metoden, vilken används genomgående för analysen, som likt kapitel 

3, är placerad i slutet kapitlet.  

 

I kapitel 5 presenteras en avslutande och sammanfattande analys. I kapitlet används delar av 

alla tre tidigare nämnda metoder. Den rättsanalytiska metoden och EU-rättsliga metoden har 

                                                
20 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, 2.1 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 158 och 168. 
21 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1:4 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 
109-110. 
22 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3.1 uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43-46. 
23 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3.1 uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 45-47; Se även SOU 2015:2, Värdepappersmarknaden MiFID II och 
MiFIR, s. 511.   
24 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, I: Tidsskrift for Rettsvitenskap, TfR, Vol. 118, nr 4-5, 2005, 
s. 655-656.  
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båda beröringspunkter med den rättsdogmatiska metoden.25 Metodernas kompletterande 

funktioner anser jag hjälper mig i arbetet att besvara frågorna i problemformuleringen, dels 

genom att utvidga urvalet av källor, exempelvis rapporter och varningsmeddelanden från FI 

och Esma, dels genom att bidra till en de lege ferenda-diskussion i kapitel 5.26 Argumentation 

de lege ferenda i juridiska uppsatser har kritiserats för att inte anses vara vetenskaplig.27 De 

lege ferenda argumentation har även lyfts som ett sätt att göra argumentationen intressantare, 

mer övertygande och samtidigt bidra med nytta till rättsvetenskapen.28 Jag instämmer med 

det senare, varför jag, i det avslutande kapitel 5, främst använder den rättsanalytiska metoden, 

men med vissa inslag av den ändamålsorienterade EU-rättsliga metoden. 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas marknadsföring, distribution och försäljning av finansiella 

derivatinstrument. Uppsatsen begränsas till att behandla finansiella derivatinstrument som 

kan marknadsföras och säljas i Sverige utan att investeringsrådgivning sker. Därför kommer 

exempelvis inte strukturerade produkter att behandlas, eftersom dessa i princip inte har någon 

fungerande andrahandsmarknad där produkten kan säljas vidare.29 På grund av de stora 

antalet olika finansiella derivatinstrument som finns på den finansiella marknaden, behandlas 

endast de derivatinstrument som Esma tidigare utfärdat varningar för samt de 

derivatinstrument som är med i Esma:s åtgärdsförslag angående produktingripanden. De 

finansiella derivatinstrument som redogörs för i uppsatsen är således: CFD-kontrakt, binära 

optioner och bull- och bear-certifikat.  

 

Endast sådan marknadsföring, distribution och försäljning som sker till kundgruppen icke-

professionella kunder behandlas i denna uppsats.30 Kunder som klassas som professionella 

kunder faller utanför uppsatsen syfte och diskuteras därför i begränsad omfattning i 

uppsatsen. Vidare redogörs endast för förändringar i VpmL, som föranletts av MiFID II. 

                                                
25 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3.1 uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 48.  
26 Sandgren, Claes, Rättsanalytisk metod. En väg framåt? ur Gunnar Karnell s.fl., Liber Amicorum Jan Rosén, s. 
721-730, Liber, Stockholm 2016, s. 724-727 och Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 8:1 uppl., Iusté AB, 
Uppsala, 2015, s. 269-270. 
27 Se exempelvis, Fahlbeck, Reinhold, Kan forskning ske de lege ferenda? Några ord om vetenskap och den lag 
som bör införas, Juridisk Tidskrift 2016/17, s. 532. 
28 Sandgren, Claes, Juridikavhandlingar vid Stockholms universitet 1957-2006, s. 466-467, Ingår i: Juridiska 
fakulteten 1907-2007: En minnesskrift, Juridiska fakulteten, Stockholm, 2007. Se även Lambertz, Göran, Nyttig 
och onyttig rättsvetenskap, SvJT 2002, s. 270. 
29 Lindqvist, Karl, Malmström, Lars. Strukturerade produkter - så funkar de. Blue Publishing, 2010, s. 82-85.  
30 Se 9 kap. 4 § VpmL, angående kategorisering av professionella och icke-professionella kunder.  
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Detta eftersom de nya befogenheterna för FI regleras delvis i VpmL. Endast de VPI som 

bedriver tillståndspliktig värdepappersrörelse behandlas i uppsatsen.31 Dock uppmärksammas 

oseriösa aktörer på finansmarknaden kortfattat för att ge diskussionen ytterligare djup.  

 

Flertalet uttryck och termer som förekommer inom finansvärlden är på engelska. Dessa 

uttryck och termer saknar ofta vedertagna översättningar till svenska, varför jag i uppsatsen 

ibland använder mig av en del engelska ord. 

 

Esma:s åtgärdsförlag, gällande produktingripanden av finansiella derivatinstrument är i 

skrivande stund fortfarande ett pågående arbete. Av den anledning beaktas endast material till 

och med den 21 februari 2018 avseende informationsinsamlingen till denna uppsats. På grund 

av att produktingripanden är en ny företeelse på finansmarknaden och Esma:s åtgärdsförslag 

är det första av dess slag, finns en viss materialbundenhet som jag är medveten om.   

1.6 Disposition 

I kapitel 2 behandlas inledningsvis lagstiftningsförfarandet på kapitalmarknaden inom EU. 

Framläggningen fortsätter med en kortare, historisk överblick av de europeiska rättsakter och 

händelser, som lett fram till MiFID II och MiFIR. Därefter följer en redogörelse om 

förutsättningarna för att bedriva värdepappersrörelse och erbjuda investeringstjänster till 

icke-professionella kunder. Kapitlet avslutas med en beskrivning av produktion och 

distribution av finansiella instrument. 

 

I kapitel 3 presenteras först typiska risker som uppkommer vid handel av finansiella 

derivatinstrument på en reglerad marknad. Detta efterföljs av en presentation av CFD-

kontrakt, binära optioner och bull- och bear-certifikat. Kapitlet avslutas med ett avsnitt i 

vilket vissa egenskaper med de finansiella derivatinstrumenten i fråga, samt icke-

professionella kunders behov av dessa instrument diskuteras. 

 

I kapitel 4 utreds FI:s och Esma:s roller på finansmarknaden, samt de nya befogenheter de 

båda tillsynsmyndigheterna får genom implementeringen av MiFID II och införlivandet av 

MiFIR. Kapitlet fortsätter med en redogörelse av samarbetet mellan Esma och nationella 

behöriga myndigheter och hur de påverkar varandra, i respektive tillsynsarbete, som bedrivs i 

                                                
31 Se 2 kap. 1 § VpmL, angående tillståndspliktig värdepappersrörelse. 
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syfte att öka investerarskyddet på finansmarknaden. En diskussion om de nya 

befogenheterna, Esma:s åtgärdsförslag och redan antagna åtgärder av nationella behöriga 

myndigheter presenteras i slutet av kapitlet.  

 

I kapitel 5 presenteras en sammanfattande och avslutande analys. Eftersom uppsatsen har en 

tvådelad problemformulering, är även den avslutande analysen uppdelad i två. Den 

avslutande analysen startar därför med att besvara den första problemformuleringen, för att 

därefter behandla den efterföljande problemformuleringen.  
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2 Regleringen av kapitalmarknaden inom EU 
2.1 Lamfalussymodellen 

Arbetet med att harmonisera EU:s medlemsländers regelverk på värdepappersmarknaden har 

sedan 2001 års Lamfalussyrapport32 skett på fyra nivåer i enlighet med Lamfalussymodellen. 

Lamfalussymodellen, som har till syfte att både göra lagstiftningsförfarandet snabbare och 

mer flexibelt, har fått sitt namn efter visemannakommitténs ordförande, Alexandre 

Lamfalussy.33 Den allt mer globaliserade finansmarknaden, nya finansiella instrument och ny 

teknik var betydande drivkrafter till varför Europeiska kommissionen (kommissionen) 

tillsatte Lamfalussys expertgrupp, visemannakomittén, för att utveckla ett nytt 

lagstiftningsförfarande för regleringen av kapitalmarknaden.34 I Lamfalussyrapporten 

konstaterades att nästintill alla medlemsstater ansåg att det dåvarande lagstiftningsförfarandet 

var allt för trögt och att regleringen på finansmarknaden inte utvecklades i samma takt som 

den tekniska utvecklingen på den globala finansmarknaden.35 Dessutom konstaterades att en 

förändring av lagstiftningsförfarandet var av central betydelse för att EU:s finansmarknad i 

framtiden skulle vara konkurrenskraftig jämfört med de allra främsta marknaderna i 

världen.36 

 

När värdepappersmarknadsrättslig reglering antas på EU-nivå är det första steget i processen 

rambestämmelser, exempelvis förordningar och direktiv. Rambestämmelser föreslås av 

kommissionen, vilka sedermera antas av Europeiska unionens råd (rådet) och 

Europaparlamentet. Dessa rambestämmelser utgör nivå 1 i Lamfalussymodellen.37 De 

behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och alla andra aktörer på 

värdepappersmarknaderna måste även ta hänsyn till ett stort antal delegerade akter och 

genomförandeakter (benämns vidare i texten som genomförandeåtgärder), som 

kommissionen antar.38 Genomförandeåtgärder, som kan vara både direktiv och förordningar, 

                                                
32 The committee of wise men, Final report of the committee of wise men on the regulation of European 
securities markets, 15 februari 2001, Bryssel. 
33 Prop. 2006/07:115, Ny lag om värdepappersmarknaden, s. 241-242.  
34 Kalss, Susanne & Riesenhuber, Karl (ed.), European Legal Methodology, Intersentia Ltd., United Kingdom, 
2017, s. 492.  
35 The committee of wise men, Final report of the committee of wise men on the regulation of European 
securities markets, 15 februari 2001, Bryssel, s. 7. 
36 The committee of wise men, Final report of the committee of wise men on the regulation of European 
securities markets, 15 februari 2001, Bryssel, s. 8. 
37 Kalss, Susanne & Riesenhuber, Karl (ed.), European Legal Methodology, Intersentia Ltd., United Kingdom, 
2017, s. 494; Se även SOU 2015:2, s. 280-281.  
38 Prop. 2016/17:162, Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR), s. 236-237. 
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utgör nivå 2 i Lamfalussymodellen.39 Genomförandeåtgärder kallas ibland för tekniska 

standarder på grund av innehållet, som till stor del är av teknisk karaktär, utan policys eller 

strategiska beslut, med huvudsakligt syfte att fastställa villkoren för tillämpningen av 

rambestämmelser som antagits på nivå 1.40 Vidare, på nivå 3, utfärdas riktlinjer och 

rekommendationer av Esma, som främst riktar sig gentemot nationella behöriga myndigheter 

och VPI. Genom dessa åtgärder avser Esma att bidra till en konsekvent tillämpning av 

rättsakterna i de olika medlemsstaterna.41 Riktlinjer och rekommendationer utfärdade av 

Esma är inte legalt bindande, men väger tungt i nationella behöriga myndigheters tolkning av 

rättsakterna på tidigare nivåer.42 Esma använder sig ibland av Questions and Answers (Q&A), 

där aktörer på kapitalmarknaden får möjlighet att ställa frågor till Esma om hur en viss 

reglering ska tolkas. Q&A:s är en del av de riktlinjer och rekommendationer, vilka vägleder 

nationella behöriga myndigheter och aktörer på kapitalmarknaden. Syftet med Q&A:s är att 

få de nationella behöriga myndigheterna att tolka EU-rättsakter på ett så likartat sätt som 

möjligt.43 Slutligen på nivå 4 ansvarar kommissionen för att rättsakterna genomförs på ett 

likartat sätt i medlemsstaterna.44 

2.2 Historisk utveckling och harmonisering avseende regleringen av 

värdepappersmarknaderna inom EU  

Harmoniseringen av reglerna för värdepappersmarknaderna i EU startade med rådets direktiv 

93/22/EEG (investeringstjänstedirektivet), vilket innehöll minimikrav angående 

tillståndsreglering och krav på den verksamhet VPI bedrev.45 På grund av direktivets 

utformning, med endast minimiregler, blev medlemsstaternas implementering av direktivet 

till nationell lag väldigt skiftande. Detta resulterade i att en fullgod harmonisering på 

värdepappersmarknaderna inte kunde uppnås genom 1993 års investeringstjänstdirektiv.46 På 

grund av den tekniska utvecklingen och utsuddade landsgränser för finansmarknaden, 

                                                
39 Prop. 2016/17:162, s. 237.  
40 Kalss, Susanne & Riesenhuber, Karl (ed.), European Legal Methodology, Intersentia Ltd, United Kingdom, 
2017, s. 494. 
41 SOU 2015:2, s. 281.  
42 Kalss, Susanne & Riesenhuber, Karl (ed.), European Legal Methodology, Intersentia Ltd, United Kingdom, 
2017, s. 496. 
43 Kalss, Susanne & Riesenhuber, Karl (ed.), European Legal Methodology, Intersentia Ltd, United Kingdom, 
2017, s. 496.  
44 SOU 2015:2, s. 281.  
45 Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet. 
46 SOU 2015:2, s. 267. 
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presenterade kommissionen år 1999 Financial Services Action Plan (FSAP).47 FSAP skulle 

genomföras under åren 2000-2005 och Lamfalussys grupp av experter tillsattes för att 

formulera de grundläggande prioriteringarna och procedurregler för framtidens 

kapitalmarknad.48 I FSAP fanns genomförandebestämmelser för 42 åtgärder, varav 

genomförandet av Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG (MiFID) var en av de 

42 åtgärderna.49 Investeringstjänstedirektivet från år 1993 ersattes följaktligen av MiFID. 

MiFID innehöll många betydande förändringar för aktörer på finansiella marknader i hela 

EU. Bland annat infördes reglering om dokumentation, transparens, transaktionsrapportering, 

uppföranderegler och organisatoriska krav.50 För att genomföra alla dessa förändringar antogs 

kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 och kommissionens direktiv 2006/73/EG.51  

 

Genom MiFID infördes bestämmelser om ökat investerarskydd, vilket förde med sig att VPI 

behövde informera sina kunder om avgifter och kostnader för investeringstjänster.52 En sådan 

reglering ökade transparensen i prissättningen av investeringstjänster, konkurrensen VPI 

emellan och gjorde det därmed lättare för kunden att jämföra olika tjänster.53 Utöver detta 

infördes krav på VPI:en att utföra passandebedömningar.54 En passandebedömning innebar 

att ett VPI måste informera sig om sina kunders kunskap och erfarenhet kring de finansiella 

produkter bolaget erbjuder. En passandebedömning ska göras även om ett VPI enbart utfört 

en transaktion på kundens order, oavsett om rådgivning skett eller ej. Finansiella instrument 

som räknades in under definitionen okomplicerade finansiella instrument55, exempelvis aktier 

och obligationer, undantogs däremot från ett VPI:s plikt att utföra passandebedömningar.56 

                                                
47 Kalss, Susanne & Riesenhuber, Karl (ed.), European Legal Methodology, Intersentia Ltd., United Kingdom, 
2017, s. 494. 
48 Expertgruppens arbete resulterade i den nu gällande lagstiftningsprocessen, Lamfalussymodellen, se avsnitt 
2.1.  
49 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentet och rådets 
direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG; Se även SOU 2015:2, s. 267-268.  
50 SOU 2015:2, s. 268-271.  
51 Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för 
värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella 
instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet; Kommissionens direktiv 2006/73/EG 
av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller 
organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det 
direktivet. 
52 Art. 19.3 MiFID; Se även skäl 44 i preambeln i MiFID. 
53 Skäl 34 i preambeln i MiFID; Se även SOU 2015:2, s. 269-270.  
54 Art. 19.5 MiFID.  
55 Se avsnitt 3.1 angående indelningen av finansiella instrument.  
56 Art. 19.6 MiFID. 
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2.3 MiFID II och MiFIR 

MiFID infördes i nationell lagstiftning, främst genom VpmL, som då ersatte lagen (1991:981) 

om värdepappersrörelse och lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Behovet för 

fortsatt harmoniseringsarbete på EU-nivå uppmärksammades i och med den så kallade 

finanskrisen åren 2007-2008. I och med finanskrisen uppdagades en del problem med 

marknadens funktion, transparens och icke-professionella kunders bristfälliga förmåga att 

bedöma risker vid investeringar.57 De nämnda bristerna med MiFID och det ökande antalet av 

olika typer av finansiella produkter som erbjuds på finansmarknaden, var bidragande faktorer 

till varför kommissionen startade arbetet med ett uppdaterat finansiellt regelverk.58 

Kommissionen publicerade, den 15 maj 2014, rambestämmelserna MiFID II och MiFIR. 

MiFID II skulle vara implementerat i nationella lagstiftningar senast den 3 januari 2018 och 

MiFIR är från samma datum, direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater.59 

 

Reglerna i MiFID har till stor del överförts till både MiFID II och MiFIR. Vissa av de 

överförda reglerna har skärpts och blivit mer detaljrika än i MiFID.60 En viktiga förändring i 

och med MiFID II och MiFIR är de utökade investerarskyddsreglerna. Några exempel på 

dessa investerarskyddsregler är att VPI ska ha en mer transparent prissättning gentemot kund, 

bästa orderutförande utökas till att VPI måste vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå 

bästa orderutförande61 och både nationella behöriga myndigheter och Esma får nya 

befogenheter att ingripa mot produkter som anses olämpliga för icke-professionella kunder.62  

 

  

                                                
57 Skäl 4 och skäl 104 i preambeln i MiFID II. 
58 SOU 2015:2, s. 272.  
59 Kommissionens delegerade förordning (EU) av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende definitioner, transparens, portföljkompression och 
tillsynsåtgärder beträffande produktingripande och positioner, C(2016) 2860 final. 
60 SOU 2015:2, s. 272.  
61 Innan MiFID II gällde att alla rimliga åtgärder skulle vidtas för att uppnå bästa orderutförande. 
62 Angående transparent prissättning gentemot kund, se art. 24.4 MiFID II; Angående bästa orderutförande, se 
art. 27.1 MiFID II; Angående FI:s nya befogenheter, se 23 kap. 3 b § VpmL och art. 42 MiFIR. 
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2.4 Investeringstjänster  

För att bedriva värdepappersrörelse behövs tillstånd enligt 2 kap. 1 § VpmL. 

Värdepappersrörelse är ett samlingsbegrepp för att yrkesmässigt tillhandahålla 

investeringstjänster och utföra investeringsverksamhet.63 Anledningen till att 

investeringstjänster och investeringsverksamhet samlats i ett begrepp är främst för att den 

svenska lagtexten ska vara tydlig och reflektera begreppen som använts i MiFID.64 Vad som 

är intressant för frågeställningen i denna uppsats är begränsat till investeringstjänsterna; 

mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument 

samt utförande av order på kunders uppdrag.65 Dessa investeringstjänster är intressanta 

eftersom tjänsterna vanligtvis utförs av ett VPI utan att investeringsrådgivning sker, 

exempelvis när en kund använder sig av ett VPI:s hemsida eller applikation för att handla 

olika finansiella instrument. 

 

Det bolag som vill bedriva värdepappersrörelse, är i normalfallet även det som behöver söka 

tillstånd från FI. De grundläggande förutsättningarna för svenska bolag som ansöker om 

tillstånd finns i 3 kap. VpmL. Ett VPI som erhåller tillstånd från FI att utge eller utfärda 

finansiella instrument är emittent av de instrumenten.66 Ett VPI med säte i EU, som har 

tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i sitt hemland, kan även få möjlighet att använda sig 

av ett så kallat europa-pass.67 Ett europa-pass ger ett VPI möjlighet att erbjuda sina 

investeringstjänster, vilka de har tillstånd för i sitt hemland, i någon annan av EU:s 

medlemsstater.68 För att få erbjuda sina tjänster i ett annat EU-land krävs dock att den 

behöriga myndigheten, i det landet där ett VPI avser erbjuda sina tjänster, underrättas. 

Underrättelsen ska ske genom en verksamhetsplan, vilken ska innehålla information om de 

tjänster ett VPI avser att erbjuda, i vilket land verksamheten ska ske, samt huruvida ett 

anknutet ombud kommer att användas för att bedriva värdepappersrörelse.69 

                                                
63 1 kap. 4 c § VpmL. 
64 Prop. 2006/07:115, s. 318-320.  
65 2 kap. 1 § 1-2 p. VpmL.  
66 1 kap. 4 b § 7 st. VpmL.  
67 Prop. 2016/17:162, s. 460-463.  
68 Skäl 48 i preambeln i MiFID II.  
69 Se art. 34 MiFID II och 5 kap. 4 § VpmL. 
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2.5 Kundklassificering 

Klassificering av kunder introducerades redan i 2004 års MiFID i syfte att öka 

investerarskyddet på finansmarknaden. Uppdelningen gjordes mellan professionella kunder 

och icke-professionella kunder.73 De kunder som klassificeras som professionella kunder är 

sådana som antingen uppfyller kriterierna i 9 kap. 4 § VpmL, eller sådana som ansöker om att 

bli behandlade som professionella kunder.74 De kapital-, omsättnings- och erfarenhetskrav 

som ställs på en kund som frivilligt ansöker om att få bli behandlad som en professionell 

kund är relativt strikta.75 VPI som utför bedömningarna av kunders sakkunskap, erfarenhet 

och kunskap, har även en utökad dokumentations- och informationsplikt gentemot kunden, 

som genom en omklassificering inte längre kommer omfattas av alla regler om 

investerarskydd i 9 kap. VpmL.76 

 

Icke-professionella kunder är den kundgrupp som omfattas av de mest vidsträckta 

investerarskyddsregler av de ovan nämnda kundgrupperna. Genom MiFID II introducerades 

striktare regler kring informationsgivning till kund, transparens i prissättning och 

lämplighetsbedömningar.77 Begreppen i VpmL, angående klassificeringen av kunder, skiljer 

sig från de begrepp som vanligtvis används i svensk lagtext när olika skyddsobjekt ska 

särskiljas.78 Vanligtvis används i svensk lagstiftning begreppen konsument och näringsidkare 

för att särskilja vilket objekt en viss lagstiftning ämnar att skydda. Som exempel definieras 

begreppet konsument likadant i olika konsumentlagar:  

 
“konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller 

utanför näringsverksamhet.”79 

 

Konsumenter räknas i normalfallet till kundgruppen icke-professionella kunder, såvida den 

fysiska personen inte ansöker om att bli behandlad som en professionell kund.80 Det är dock 

inte endast konsumenter som klassificeras som icke-professionella kunder, även mindre och 

                                                
73 Prop. 2006/07:115, s. 290-291.  
74 Angående ansökan om att bli behandlad som en professionell kund, se 9 kap. 5 § VpmL. 
75 9 kap. 5 § 2 st. 1 p. VpmL. 
76 9 kap. 5 § 2 st. 2 p. VpmL. 
77 Se skäl 78 i preambeln i MiFID II; Se även art. 25 MiFID II.  
78 Prop. 2006/07:115, s. 295.  
79 Samma definition av konsument i exempelvis: 1 a § Konsumenttjänstlag (1985:716), 1 § Konsumentköplag 
(1990:932) och 2 § Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 
80 9 kap. 5 § VpmL.  



 19 

mellanstora företag som inte bedriver verksamhet inom den finansiella sektorn kan 

klassificeras som icke-professionella kunder.81  

2.6 Produktion och distribution av finansiella instrument  

En ny reglering om produktgodkännande av finansiella instrument introducerades genom 

MiFID II. Processen för produktgodkännande är reglerat i 8 kap. 13 § VpmL. När ett VPI tar 

fram sina produkter måste de ha en välordnad process för godkännande av alla sina 

finansiella instrument innan marknadsföring eller distribution till kund får ske. Genom en 

noggrann riskanalys av instrumentet i fråga, samt fastställande av en målgrupp av slutkunder, 

ska produkter som kommer ut på marknaden vara anpassade och rikta sig till den avsedda 

målgruppen som exempelvis har tillräcklig erfarenhet av handel med liknande produkter eller 

har en viss riskprofil.82 

 

I enlighet med Lamfalussymodellen har Esma publicerat riktlinjer för hur både producenter 

och distributörer av finansiella instrument ska förhålla sig till processen för 

produktgodkännande i art. 16.3 och art. 24.2 MiFID II.83 Riktlinjer från Esma har samma 

rättsliga status som FI:s allmänna råd, vilket innebär att de ska följas, dock har berörda VPI 

rätt att själva välja hur de uppfyller riktlinjerna.84 Enligt riktlinjerna måste producenten av 

finansiella produkter beakta fem steg i processen för fastställande av målgrupp:  

 

1) Typ av klient (professionell/icke-professionell/jämbördig motpart85).  

2) Kunskap och erfarenhet hos den tilltänkta kunden.  

3) Finansiell situation, med fokus på förmågan att bära förluster.  

4) Risktolerans och kompabilitet med produktens risk/reward-profil.  

5) Kundens mål och behov.86  

 

                                                
81 Prop. 2006/07:115, s. 295-296.  
82 5 kap. 5 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2, 30 juni 2017, ISSN 1102-
7460; Se även SOU 2015:2, s. 466-467.  
83 Esma, Final report - Guidelines on MiFID II product governance requirements, ESMA35-43-620, 2 juni 
2017. 
84 Finansinspektionen, Jesperson, Marie, Genomförande av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och 
rekommendationer, 8 februari 2013, Dnr 12-12289, s. 1.  
85 Jämbördiga motparter är professionella kunder, som inte omfattas av investerarskyddsregler. Vanligtvis andra 
VPI, se 9 kap. 7 § VpmL.  
86 Esma, Final report - Guidelines on MiFID II product governance requirements, ESMA35-43-620, 2 juni 
2017, s. 34-35. 
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Nedan följer en illustration av processgången, från produktion av ett finansiellt instrument till 

distribution till slutkund.  

 

 
 Källa: Egen bearbetning. 

 

Produktens komplexitet bestämmer hur utförlig och detaljerad utredningen av de ovan 

nämnda stegen behöver vara.87 Producenten av ett finansiellt instrument har även ansvar för 

att distributionen av instrumentet sker på ett korrekt sätt, för att nå ut till den avsedda 

målgruppen.88 Även om ett VPI anlitar någon annan att distribuera finansiella instrument, så 

föreligger informationsansvar gentemot distributören.89 Ansvaret innefattar att ge information 

om instrumentet, processen för produktgodkännande samt den avsedda målgruppen.90 

                                                
87 Esma, Final report - Guidelines on MiFID II product governance requirements, ESMA35-43-620, 2 juni 
2017, s. 36.  
88 8 kap. 13 § VpmL.  
89 5 kap. 9 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2, 30 juni 2017, ISSN 1102-
7460.  
90 8 kap. 14 § VpmL.  

VPI producerar ett finansiellt instrument.

VPI fastställer, tillämpar och ser över en process för produktgodkännande 
för en potentiell målgrupp av slutkunder.

VPI ansvarar för att korrekt 
marknadsföring och

distribution sker till slutkund 
genom passandebedömning.  

Uppdragsavtal med annat VPI för 
distribution.

Producenten informerar 
uppdragstagande VPI om 

instrumentet samt 
godkännandeprocessen.

Uppdragstagande VPI ansvarar för 
att korrekt marknadsföring och 

distribution sker till slutkund genom 
passandebedömning.
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Distributören ska ta hänsyn till samma, ovan beskrivna, fem punkter som producenten av 

instrumentet behöver beakta. Distributörens ansvar för produktgodkännande enligt tidigare 

nämnda punkter är större än för en producent. Detta eftersom producenten har i uppgift att ta 

fram en potentiell målgrupp av slutkunder, vilket blir en relativt generell bedömning, till 

skillnad för distributören som måste konkretisera målgruppen av slutkunder och på så sätt 

utreda om instrumentet passar slutkunden i fråga om riskprofil och erfarenhet.91 Om 

producenten är tillika distributör, ställs självfallet samma höga krav på processen för 

produktgodkännande som för distributören.  

  

                                                
91 Esma, Final report - Guidelines on MiFID II product governance requirements, ESMA35-43-620, 2 juni 
2017, s. 38-39.  
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3 Finansiella derivatinstrument  
3.1 Allmänt om finansiella instrument 

På finansmarknaden finns det många olika typer finansiella instrument och utbudet ökar 

stadigt. Utvecklingen har lett till att det har blivit svårare för kunder med ett 

informationsunderläge, jämfört med VPI, att utvärdera riskerna med instrumenten.92 Icke-

professionella kunders kunskap kring de risker som föreligger med olika finansiella 

instrument, uppdagades främst i och med finanskrisen åren 2007-2008.93  

 

I 1 kap. 4 § 11 st. VpmL definieras finansiella instrument som: överlåtbara värdepapper, 

penningmarknadsinstrument, andelar i företag för kollektiva investeringar, finansiella 

derivatinstrument och utsläppsrätter. Finansiella instrument är vidare uppdelade i 

komplicerade respektive okomplicerade finansiella instrument.94 Aktier, obligationer och 

fonder är exempel på finansiella instrument som klassificeras som okomplicerade. Finansiella 

instrument som inte innefattas av definitionen i 9 kap. 25 § VpmL räknas således som 

komplicerade. Vid handel av okomplicerade finansiella instrument, på kundens initiativ, 

behöver ingen passandebedömning utföras av ett VPI som tillhandahåller 

investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran av order och utförande av order på 

kunders uppdrag, om kunden informeras klart och tydligt om att ingen passandebedömning 

kommer att ske.95  

 

Vissa finansiella instrument som finns på marknaden är så kallade finansiella 

derivatinstrument. Dessa instruments värde beror på den underliggande tillgångens 

utveckling.96 En del derivatinstrument är mer riskfyllda än andra, vilket Esma nyligen 

uppmärksammat.97 Vid marknadsföring, distribution och försäljning av finansiella 

derivatinstrument ska därför passandebedömningar utföras av det VPI som tillhandahåller 

instrumentet i fråga.98 

                                                
92 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 4. 
93 Skäl 104 i preambeln i MiFID II.  
94 9 kap. 25 § VpmL.  
95 9 kap. 25 § VpmL.  
96 Hull, John, Options, futures, and other derivatives, 9 uppl., Pearson Education Inc., University of Toronto, 
2012, s. 1.  
97 Esma, Statement on preparatory work of the European Securities and Markets Authority in relation to CFDs 
and binary options offered to retail clients, ESMA71-99-910, 15 december 2017. 
98 Se avsnitt 2.2.  
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3.2 Risker vid handel av finansiella derivatinstrument 

3.2.1 Inledning 

Handel med finansiella derivatinstrument innebär olika stora risker beroende på hur 

instrumentet är konstruerat och dess egenskaper i övrigt. Icke-professionella kunder har 

uppvisat en bristande riskmedvetenhet i samband med investeringar och drabbades på grund 

av detta hårt av finanskrisen åren 2007-2008. MiFID II och MiFIR genomsyras av ett utökat 

investerarskydd för icke-professionella kunder. Produktingripanden är ett av de nya verktyg 

som nationella behöriga myndigheter och Esma nu kan använda i sitt tillsynsarbete.99 Genom 

produktingripanden kan tillsynsmyndigheterna styra vilka produkter som anses vara lämpliga 

för icke-professionella kunder att handla med. 

 

Vissa risker är ofrånkomliga vid handel av finansiella instrument. Vid handel av finansiella 

derivatinstrument, föreligger ofta liknande risker hos de olika produkterna som finns på 

marknaden, detta på grund av instrumentens uppbyggnad. Derivatinstrument följer 

värdeutvecklingen av en underliggande tillgång och har ofta en hävstångseffekt. Hur 

hävstångseffekten uppnås i instrumenten kan dock skilja sig mellan de olika produkterna och 

påverkar risknivån för de olika produkterna. Nedan följer en redogörelse för typiska risker 

som föreligger vid handel med finansiella derivatinstrument samt en presentation av de 

finansiella derivatinstrument som Esma tidigare varnat icke-professionella kunder att handla 

med.100 

3.2.2 Marknadsrisk  

Marknadsrisk är den risk som marknadens volatilitet orsakar.101 Prisutvecklingen för aktier, 

räntor, valutor, råvaror är typiska marknadsrisker som påverkar värdeutvecklingen för 

finansiella derivatinstrument.102 Marknadsrisk är en ofrånkomlig risk vid investeringar i 

finansiella derivatinstrument, vilka har en underliggande tillgång, vilken är exponerad mot 

marknadens volatilitet. Det är volatiliteten i den underliggande tillgångens värde som 

möjliggör spekulation i finansiella derivatinstrument. Genom att använda en hävstång kan en 

                                                
99 Se avsnitt 4.2 och avsnitt 4.3. 
100 Esma, Investor warning, Risks of investing in complex products, 2014/154, 7 februari 2014; Se även Esma, 
Warning about CFDs, binary options and other speculative products, ESMA/2016/1166, 25 juli 2016. 
101 Hull, John C., Risk management and financial institutions, 2 uppl., Pearson Education Inc., University of 
Toronto, 2010, s. 175. 
102 Esma, Investor warning, Risks of investing in complex products, 2014/154, 7 februari 2014, s. 3. 
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investerare förstärka både den positiva och negativa värdeutvecklingen av ett finansiellt 

derivatinstrument.103 

3.2.3 Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är den typiska risk som föreligger vid handel av ett finansiellt 

derivatinstrument med låg omsättning.104 Risken för investeraren är därmed att inte kunna 

sälja sin position i instrumentet till önskat pris på grund av att det inte finns tillräckligt många 

intresserade investerare på marknaden för just det instrumentet.105 En åtgärd som emittenten 

kan vidta för att öka likviditeten i ett specifikt instrument med låg omsättning, är att anlita en 

likviditetsgarant. Denna åtgärd kan antingen initieras frivilligt av emittenten eller efter förslag 

från den aktör som driver en reglerad marknad.106 Likviditetsgarantens uppdrag är att 

garantera att en viss volym finns att köpa och sälja av instrumentet och samtidigt begränsa 

skillnaden i köp- och säljkurs för instrumentet, en så kallad spread, och på så vis dämpa 

volatiliteten i lågt omsatta finansiella instrument.107 

3.3 CFD-kontrakt 

3.3.1 Allmänt om CFD-kontrakt 

CFD-kontrakt är ett instrument där en investerare ingår ett kontrakt med en emittent, 

vanligtvis ett VPI, att utbyta värdeförändringen av en underliggande tillgång.108 Rolling spot 

forex är ett finansiellt derivatinstrument som är mycket likt CFD-kontrakt. Rolling spot forex 

räknas därför som CFD-kontrakt i det kommande förslaget om produktingripanden från 

Esma.109 I förslaget om produktingripanden föreslår Esma vissa begränsningar avseende 

marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt till icke-professionella 

kunder.110  

 
                                                
103 Se avsnitt 3.3.2 och avsnitt 3.5.2.  
104 Hull, John C., Risk management and financial institutions, 2 uppl., Pearson Education Inc., University of 
Toronto, 2010, s. 385.  
105 Waldman, Adam R., OTC Derivatives & Systemic Risk: Innovative Finance or the Dance into the Abyss, 
American University Law Review, Vol. 43, Issue 3, 1994, s. 1043-1044; Se även Esma, Investor warning, Risks 
of investing in complex products, 2014/154, 7 februari 2014, s. 2.  
106 Venkataraman, Kumar & Waisburd, Andrew C., The Value of the Designated Market Maker, The Journal of 
Financial and Quantitative Analysis, Vol. 42, No. 3, 2007, s 742. 
107 Venkataraman, Kumar & Waisburd, Andrew C., The Value of the Designated Market Maker, The Journal of 
Financial and Quantitative Analysis, Vol. 42, No. 3, 2007, s. 740. 
108 Esma, Investor warning, Contracts for difference (CFDs), 2013/267, 28 februari 2013, s. 2.  
109 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018, s. 4.  
110 Se avsnitt 4.5.2 om Esma:s förslagna åtgärder gällande CFD-kontrakt.  
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CFD-kontrakt har vanligtvis en hävstång, vilket kan innebära stora vinster men också stora 

förluster för en investerare.111 Som underliggande tillgång till CFD-kontrakt används 

exempelvis aktier, index, råvaror och valutor.112 Köparen av CFD-kontrakt handlar alltså 

aldrig i den underliggande tillgången. Kontraktet innebär att investeraren spekulerar i 

antingen uppgång eller nedgång av värdet på den underliggande tillgången.113 CFD-kontrakt 

kan göra det lättare för en investerare att exponera sig mot svåråtkomliga marknader.  

 

VPI:et kräver vanligtvis att investeraren deponerar kapital på sitt konto, uppgående till det 

samlade värdet av säkerhetsmarginalerna för investerarens samtliga öppna positioner.114 

Säkerhetsmarginalen kan bestå av både initial marginal och variationsmarginal.115 

Variationsmarginalen är den del kapital investeraren behöver sätta in på kontot för att nå upp 

till den totala säkerhetsmarginal som VPI:et kräver. Variationsmarginalen därmed skillnaden 

mellan den initiala marginalen och kontraktets värdeförändring, som innebär att VPI:et kräver 

mer kapital i säkerhet för den öppna positionen.116  

 

Kostnader som kan uppstå vid handel av CFD-kontrakt är exempelvis courtage, 

innehavskostnad, kostnad för tilläggstjänster, valutaväxlingskostnader, räntekostnader och 

spread.117 Nedan följer ett förenklat exempel mellan vilka parter CFD-kontrakt handlas samt 

hur instrumentet är uppbyggt. I exemplet är alla handelskostnader exkluderade av 

pedagogiska skäl. 

 

 

 

 

 

 
                                                
111 Se avsnitt 3.3.2 angående hävstång i CFD-kontrakt.  
112 Esma, Investor warning, Contracts for difference (CFDs), 2013/267, 28 februari 2013, s. 2.  
113 Hull, John C., Options, futures, and other derivatives, 9 uppl., Pearson Education Inc., University of Toronto, 
2012, s. 1.  
114 Ali, Paul U., Cyberderivatives: The Regulation of Online Trading in Equity Bets, Cybersecurities Law 
Symposium, University of Toledo Law Review, Vol. 37, Issue 2, 2006, s. 444-445; Se även Hull, John C., 
Options, futures, and other derivatives, 9 uppl., Pearson Education Inc., University of Toronto, 2012, s. 31.  
115 Hull, John C., Options, futures, and other derivatives, 9 uppl., Pearson Education Inc., University of Toronto, 
2012, s. 29-30. 
116 Ali, Paul U., Cyberderivatives: The Regulation of Online Trading in Equity Bets, Cybersecurities Law 
Symposium, University of Toledo Law Review, Vol. 37, Issue 2, 2006, s. 444-445; Se även International 
Financial Law Review, "How Cfds Work.", hämtat 2018-01-30. 
117 Esma, Investor warning, Contracts for difference (CFDs), 2013/267, 28 februari 2013, s. 2.  
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  Källa: Egen bearbetning.  

 

CFD-kontrakt liknar i mångt och mycket terminskontrakt. Köparen av ett terminskontrakt 

åtar sig att, köpa eller sälja en underliggande tillgång på ett visst slutdatum. Skillnaden 

mellan terminskontrakt och CFD-kontrakt är att CFD-kontrakt inte har någon förutbestämd 

slutdag, vilket terminskontrakt vanligtvis har.118 Kostnaderna för att inneha en position i 

CFD-kontrakt ökar därför för varje dag som investeraren innehar positionen.  

 

Vanligtvis erbjuder emittenten av CFD-kontrakt ett antal verktyg som en investerare kan 

använda sig av för att minska sitt risktagande vid handel med CFD-kontrakt.119 Stop-loss är 

ett av verktygen. Stop-loss, är som namnet antyder, ett verktyg för att stoppa fortsatta 

kapitalförluster. Investeraren bestämmer ett minsta värde som ett CFD-kontrakt får minska 

till och om kontraktets värde når den gränsen sker en automatisk försäljning av CFD-

kontraktet.120 Detta innebär vanligtvis att investeraren måste acceptera en förlust, dock en i 

förväg bestämd maximal förlust.  

                                                
118 Gavelin, Lars & Sjöberg, Erik, Finansiell ekonomi i praktiken, 2.1 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2012, s. 
150-151. 
119 Dessa tjänster innebär ofta en ytterligare kostnad för investeraren. 
120 Esma, Investor warning, Contracts for difference (CFDs), 2013/267, 28 februari 2013, s. 4.  

Investeraren tror på 
en värdeuppgång i

OMXS30 (index över 
de 30 mest omsatta 

aktierna på 
Stockholmsbörsen). 
Vill investera 10 000 

SEK.  

CFD-kontrakt:
Totalt investeringsvärde: 10 000 SEK

Underliggande tillgång: OMXS30
Säkerhetsmarginal: 10 %

Investerarens initiala säkerhetsmarginal: 1 000 
SEK

X antal dagar senare har 
OMXS30 ökat Y % i 

värde. 

Investeraren avslutar 
kontraktet och VPI:et 
betalar investeraren 
mellanskillnaden av 
värdet av OMXS30 

mellan start och 
slutdag. 

VPI ställer ut ett 
kontrakt med 
OMXS30 som 
underliggande 

tillgång.  
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3.3.2 Hävstångseffekt genom belåning 

Hävstångseffekten i CFD-kontrakt uppnås genom belåning. Instrument med belåning kan 

innebära att investeraren kan behöva bära större förluster än den initiala investeringen. 

Belåningen sker för hela investeringens värde som överstiger den säkerhetsmarginal som 

emittenten av instrumentet kräver.121 Säkerhetsmarginalen är den del av det totala värdet av 

investeringen som investeraren måste betala för instrumentet, en initial kapitalinsats.122 

Investeraren får genom belåningen exponering mot ett större innehav än den initiala 

kapitalinsatsen som krävs av investeraren. På grund av belåningen finns även en risk att 

investeraren förlorar mer än den initiala insatsen.123 

 
Exempel 1: En investerare vill köpa 100 stycken aktier i bolaget X, som står i 100 

SEK/st. Personen betalar därför 10 000 SEK (exklusive courtage och andra avgifter). 

Om aktien X:s aktiekurs går ner till 0 SEK/st blir den totala förlusten 10 000 SEK = 

100 %.  

 

Genom att istället köpa 100 stycken CFD-kontrakt som har aktie X som 

underliggande tillgång, där emittenten kräver 10 % i säkerhetsmarginal, kan 

investeraren få samma exponering mot aktie X men till 1/10 av kapitalinsatsen. 

Emittenten står säkerhet för resterande 9/10 av investeringen och lånar i princip ut 

den delen av investeringen till investeraren. Den totala kapitalinsatsen blir 1 000 

SEK för investeraren men investeringen är beroende av hela exponeringen mot aktie 

X. Om aktiekursen för aktie X, går ner till 0 SEK/st förlorar investeraren fortfarande 

10 000 SEK även fast den initiala investeringen endast uppgick till 1 000 SEK. Detta 

eftersom utfallet av ett CFD-kontrakt beräknas som följande: kursförändring (100 - 

0) x antal kontrakt (100) = 10 000 SEK. Förlusten i förhållande till initial investering 

blir därmed 10 000 / 1 000 = 1 000 %.124  

3.3.3 Risk för automatisk likvidation 

Vid handel av CFD-kontrakt finns en risk att en eller flera öppna positioner kan gå till 

automatisk likvidation. Detta kan inträffa om värdet på kontots samtliga positioner 

understiger en avtalad procentsats av investerarens samlade säkerhetsmarginal.125 

                                                
121 Ali, Paul U., Cyberderivatives: The Regulation of Online Trading in Equity Bets, Cybersecurities Law 
Symposium, University of Toledo Law Review, Vol. 37, Issue 2, 2006, s. 445-446. 
122 International Financial Law Review, "How Cfds Work.", hämtat 2018-01-30. 
123 Esma, Investor warning, Contracts for difference (CFDs), 2013/267, 28 februari 2013, s. 3.  
124 Vid handel av CFD-kontrakt finns vanligtvis riskhanteringsverktyg, exempelvis stop-loss. Det finns även en 
risk att VPI automatisk avslutar kontrakt om CFD-kontraktet minskat i värde med mer avtalad procent av 
säkerhetsmarginalen, se avsnitt 3.3.3. 
125 International Financial Law Review, "How Cfds Work.", hämtat 2018-01-30. 
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Säkerhetsmarginalerna för samtliga öppna positioner räknas till det totala säkerhetskravet. 

För att motverka att någon position automatiskt likvideras måste investeraren sätta in mer 

medel på kontot för att täcka upp till det totala säkerhetskravet.126 Automatisk likvidation kan 

innebära stora kostnader för en investerare, men även begränsa förlusten. Alternativet för 

denna automatiska tvångsförsäljning är att investeraren sätter in mer kapital på kontot eller 

frivilligt avslutar någon eller några av sina övriga positioner.127 

3.4 Binära optioner 

Optioner är ett finansiellt instrument som ger innehavaren av en option, rätten att i framtiden, 

på ett förutbestämt datum, antingen köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett i förväg 

bestämt pris. En köpoption ger innehavaren rätten att köpa den underliggande tillgången, 

dock ingen skyldighet att köpa den underliggande tillgången. En säljoption ger innehavaren 

istället rätten att sälja den underliggande tillgången.128 Binära optioner är, likt CFD-kontrakt, 

aktuella för produktingripanden i åtgärdsförslaget från Esma.129  

 

Binära optioner liknar i mångt och mycket vanliga optionskontrakt men med vissa skillnader. 

Löptiden för en binär option är ofta väldigt kort, en till ett par minuter, och det finns endast 

två utfall, att förlora hela den initiala investeringen eller erhålla en i förväg bestämd vinst.130 

Dessutom har investeraren inte möjlighet att köpa den underliggande tillgången till den 

binära optionen när löptiden är slut, vilket är möjligt med optioner om inte kontantavräkning 

sker.131 Den underliggande tillgången till binära optioner kan vara de flesta tillgångsslag som 

finns på marknaden och handlas som både köp- och säljoption.132  

 

Utfallet vid handel av binära optioner, är som namnet antyder alltid binärt. Den potentiella 

vinsten alternativt förlusten är alltid bestämd i förväg.133 En investerare kan därför inte 

förlora mer än det satsade kapitalet vid handel av binära optioner, om man bortser från 
                                                
126 Ali, Paul U., Cyberderivatives: The Regulation of Online Trading in Equity Bets, Cybersecurities Law 
Symposium, University of Toledo Law Review, Vol. 37, Issue 2, 2006, s. 445-446. 
127 Esma, Investor warning, Contracts for difference (CFDs), 2013/267, 28 februari 2013, s. 3.  
128 Kolb, Robert W., & Overdahl, James A., Futures, Options, And Swaps, 5 uppl., Blackwell publishing Ltd., 
Malden, 2007, s. 330.  
129 Se avsnitt 4.5.3 om Esma:s förslagna åtgärder gällande binära optioner.  
130 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 32. 
131 Kolb, Robert W., & Overdahl, James A., Futures, Options, And Swaps, 5 uppl., Blackwell publishing Ltd., 
Malden, 2007, s. 594-595.  
132 Hull, John C., Options, futures, and other derivatives, 9 uppl., Pearson Education Inc., University of Toronto, 
2012, s. 606-607. 
133 Kolb, Robert W., & Overdahl, James A., Futures, Options, And Swaps, 5 uppl., Blackwell publishing Ltd., 
Malden, 2007, s. 594. 
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kostnader och avgifter som ett VPI tar ut för handeln av instrumentet.134 Nedan följer ett 

förenklat exempel mellan vilka parter binära optioner handlas samt hur instrumentet är 

uppbyggt. I exemplet är alla handelskostnader exkluderade av pedagogiska skäl. 

 

 

 
  Källa: Egen bearbetning.  

 

3.5 Bull- och bear-certifikat  

3.5.1 Allmänt om certifikat 

Bull- och bear-certifikat är finansiella derivatinstrument som under de senaste åren har ökat i 

popularitet hos svenska kunder. Certifikat är börsnoterade värdepapper och följer, likt andra 

derivatinstrument, en underliggande tillgångs värdeutveckling. Köparen av ett bull-certifikat 

tror på en värdeökning i den underliggande tillgången och köparen av ett bear-certifikat tror 

på motsatsen. Certifikat har ingen bestämd slutdag vilket innebär att emittenten kan välja att 

avnotera certifikatet om exempelvis prissättningen är mycket låg.135 Certifikaten har en 

daglig hävstång vilket kan innebär att instrumentet är olämpligt att äga över flera 
                                                
134 Kolb, Robert W., & Overdahl, James A., Futures, Options, And Swaps, 5 uppl., Blackwell publishing Ltd., 
Malden, 2007, s. 595. 
135 Sveriges riksbank, Den svenska finansmarknaden 2016, augusti 2016, ISSN 2001-5046, s. 53. 

Investeraren spekulerar 
att aktien XAB är värd 
91 SEK inom en snar 

framtid.

Överoption:
Underliggande tillgång: Aktie XAB 

Kurs vid köp av binär option: 90 SEK
Kurs efter löptidens slut: 91 SEK 

Löptid: 2 minuter

Investeraren köper 4 000 st 
överoptioner för 0,25 SEK/st (tot. 

investering = 1 000 SEK).   

Möjliga utfall: 

1. XAB är värd mer än 91 SEK efter löptidens slut.
Investeraren får: 1 SEK/option - initial investering (4 
000 - 1 000  = 3 000 SEK). 

2. XAB är värd mindre än 91 SEK efter löptidens slut. 
Investeraren förlorar hela den initiala investeringen, 1 
000 SEK.

VPI säljer överoption.
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handelsdagar.136 Dessutom tar emittenten av instrumentet ut en ränta per dag om investeraren 

behåller sin position över flera handelsdagar.137 Instrumentet är därför lämpligt för 

spekulation i den underliggande tillgångens värdeutveckling, men med en mycket kort 

tidshorisont.  

 

Omsättningen för bull- och bear-certifikat uppgick år 2015 till 80,9 miljarder kronor på den 

svenska marknaden.138 I jämförelse med den totala omsättningen för börshandlade 

investeringsprodukter139 som samma år uppgick till 130 miljarder SEK, stod bull- och bear-

certifikat för ca 62 % av den totala omsättningen för börshandlade investeringsprodukter. 

Bull- och bear-certifikat är inte under utredning för produktingripande av Esma, till skillnad 

mot CFD-kontrakt och binära optioner. Esma har dock varnat icke-professionella kunder att 

handla med certifikat tidigare, på grund av instrumentets egenskaper.140 

3.5.2 Hävstångseffekt, ränta på ränta-effekt och urholkningseffekt 

Bull- och bear-certifikat är ett instrument med hävstång. Hävstången uppnås genom belåning, 

men till skillnad mot CFD-kontrakt, finns ingen risk att förlora mer än det satsade kapitalet. 

Hävstångseffekten i bull- och bear-certifikat beräknas genom att multiplicera hävstången med 

värdeutvecklingen för instrumentets underliggande tillgång per dag.141  

 
Exempel 2: Ett certifikat har hävstången 10 och den underliggande tillgången ökar i 

värde med 2 %. Effekten av hävstången innebär i detta fallet att värdet på certifikatet 

ökar med 2 % x 10 = +20 %. Effekten är densamma åt motsatt håll, 2 % minskat 

värde av den underliggande tillgången, ger -20 % i minskat värde av certifikatet.  
 

Den dagliga hävstången i bull- och bear-certifikat, innebär att värdeförändringen för 

instrumentet beräknas för varje dag. Den dagliga hävstången ger även upphov till andra 

effekter på investeringen. Ränta på ränta-effekt är den positiva effekt som den dagliga 

hävstången ger upphov till.142 En negativ ränta på ränta-effekt kallas urholkningseffekt. På 

                                                
136 Se avsnitt 3.5.2 om hävstång. 
137 Avanza, Kostnader för börshandlade produkter, hämtad 2018-03-12.  
138 Sveriges riksbank, Den svenska finansmarknaden 2016, augusti 2016, ISSN 2001-5046, s. 59. 
139 Börshandlade investeringsprodukter är noterade värdepapper som följer en underliggande tillgångs 
värdeutveckling; Se Sveriges riksbank, Den svenska finansmarknaden 2016, augusti 2016, ISSN 2001-5046, s. 
52-53. 
140 Esma, Investor warning, Risks of investing in complex products, 2014/154, 7 februari 2014, s. 2. 
141 Sveriges riksbank, Den svenska finansmarknaden 2016, augusti 2016, ISSN 2001-5046, s. 53.  
142 Bernstein, Peter L. & Damodaran, Aswath, Investment Management, John Wiley & Sons, Inc., New York, 
1998, s. 36-37.  
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grund av instrumentets uppbyggnad, betalar investeraren en daglig ränta för varje handelsdag 

som investeraren behåller sin position.143 De tillkommande kostnaderna bidrar därför till en 

ökad urholkningseffekt. I exemplet nedan är alla handelskostnader exkluderade av 

pedagogiska skäl.  

 
Exempel 3: En investerare har köpt bull-certifikat till ett värde uppgående till 10 000 

SEK, med OMXS30 som underliggande tillgång, med daglig hävstång 10. 

Värdeutvecklingen för OMXS30 ser ut som följande under tre dagar: 

 

Dag ett: 10 000 SEK x (2 % x 10) = 12 000 SEK. 

Dag två: 12 000 SEK x (1 % x 10) = 13 200 SEK. 

Dag tre: 13 200 SEK x (- 1 % x 10) = 11 880 SEK. 

 

Genom daglig hävstång och korrekt marknadstro uppnås en så kallad ränta på ränta-

effekt. I en situation där värdeutvecklingen för OMXS30 är omvänd, ser resultatet ut 

som följande:  

 

Dag ett: 10 000 SEK x (-2 % x 10) = 8 000 SEK. 

Dag två: 8 000 SEK x (-1 % x 10) = 7 200 SEK. 

Dag tre: 7 200 SEK x (1 % x 10) = 7 920 SEK. 

 
Den negativa effekten av en daglig hävstång kallas urholkningseffekt. 

3.6 Produkternas lämplighet för icke-professionella kunder  

3.6.1 Hävstångseffekt, kostnader och likheter med spelprodukter  

Effekterna av investeringar med hävstång kan innebära stora vinster och stora förluster. 

Riskerna med att handla finansiella derivatinstrument med hävstång kan vara olika stora, 

beroende på hur hävstångseffekten uppnås. Vid handeln av CFD-kontrakt uppnås 

hävstångseffekten genom belåning. Hävstångseffekten kan leda till att icke-professionella 

kunder blir tungt skuldsatta, om värdeutvecklingen av ett kontrakt rör sig i en oönskad 

riktning, vilket i sin tur kan innebära att kontrakt avslutas automatiskt, om det totala 

säkerhetskravet inte kan mötas av kunden. Automatiskt avslutade kontrakt innebär också att 

skuldsättningen kan begränsas, dock kvarstår risken att bli skuldsatt gentemot VPI:et. 

 

                                                
143 Avanza, Kostnader för börshandlade produkter, hämtad 2018-03-12. 
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Kostnaderna i samband med handel av CFD-kontrakt är inte heller helt enkla att förstå sig på. 

Handeln ger upphov till: initial säkerhetsmarginal, variationsmarginal, totalt säkerhetskrav 

och övriga kostnader som VPI tar ut för att tillhandahålla investeringstjänsten. 

Kostnadsstrukturen kan vara förvirrande för icke-professionella kunder och torde leda till att 

produktens risker är svåra att utvärdera för många i denna kundgrupp. I och med den nya 

processen för produktgodkännande behöver nu även de VPI som producerar CFD-kontrakt ta 

större hänsyn till hur kostnadsstrukturen är utformad. VPI:et måste fastställa att kostnader 

och avgifter är förenliga med målgruppens behov, egenskaper och mål, att avgifterna inte 

undergräver den förväntade avkastningen samt att avgiftsstrukturen är transparant gentemot 

målgruppen.144 CFD-kontrakts uppbyggnad och kostnadsstruktur innebär därmed ofta stora 

ekonomiska risker för icke-professionella kunder. Tillsammans med i många fall aggressiv 

marknadsföring och erbjudanden av olika förmåner, finner jag CFD-kontrakt vara en, i 

många lägen, olämplig produkt för majoriteten av icke-professionella kunder. 

 

Hävstångseffekt vid handel av bull- och bear-certifikat uppnås också genom belåning. 

Certifikatets uppbyggnad innebär dock i princip en inbyggd stop-loss-funktion, vilket innebär 

att investeraren inte kan bli skuldsatt på grund av handel av certifikat. Investeraren riskerar 

dock att förlora hela det satsade kapitalet, och det väldigt fort på grund av 

urholkningseffekten.145 Certifikat har daglig hävstång, vilket gör att instrumentets värde 

påverkas av både ränta på ränta-effekt och urholkningseffekt. Att behålla certifikat över flera 

handelsdagar är därför ofta olämpligt och innebär vanligtvis ökade kostnader för kunden, som 

exempel räntekostnader för varje dag som investeraren behåller sin position. Instrumentet är 

mycket populärt bland svenska investerare och möjligheterna till att maximera vinsterna 

torde ligga till grund för instrumentets ökande popularitet. En icke-professionell kund som 

handlar med certifikat bör förstå effekterna av produktens alla egenskaper, innan kunden 

handlar med produkten.146  

 

Vid handel av binära optioner skapas hävstångseffekt beroende på hur stor procentuell insats 

som krävs av investeraren. Hävstången bestäms därmed i kontraktet mellan köparen och 

säljaren och är inte beroende av belåning. Hävstångseffekten är alltid bestämd i förväg och 

urholkningseffekten påverkar inte investeringen, på grund av att kontraktet alltid avslutas 
                                                
144 5 kap. 8 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2, 30 juni 2017, ISSN 1102-
7460.  
145 Se avsnitt 3.5.2.  
146 Angående certifikatens lämplighet för icke-professionella kunder, se avsnitt 3.6.2. 
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efter sluttiden.147 Möjligheten att maximera vinsten på grund av hög hävstångseffekt kan 

verka som ett enkelt sätt att få pengarna att växa. Vad som däremot är problematiskt med 

binära optioner är att hela det satsade kapitalet kan försvinna väldigt fort. Jämfört med CFD-

kontrakt och certifikat, torde risken att förlora hela det investerade kapitalet vid handel av 

binära optioner vara påtagligt större än vid handel av de tidigare nämnda produkterna. Binära 

optioner har liknande egenskaper med hasardspel, där utgången av en investering inte 

behöver bero på investerarens skicklighet eller kunskap inom finansområdet. Utfallet beror 

till stor del av tur eller otur, mestadels på grund av den korta löptiden. Likt CFD-kontrakt 

marknadsförs binära optioner vanligtvis aggressivt med erbjudanden av olika förmåner.  

 

FI har även uttalat sig om binära optioner och huruvida de faktiskt ska räknas som ett 

finansiellt derivatinstrument eller som en spelprodukt.148 FI ger inte ett tydligt svar på frågan, 

i vissa fall är binära optioner att räkna som ett finansiellt derivatinstrument och i vissa fall 

inte. Vad som rimligen torde bestämma om binära optioner räknas som ett finansiellt 

derivatinstrument eller inte, är vilken typ av underliggande tillgång som används i 

instrumentet. Den underliggande tillgången måste vara någon av de uppräknade 

tillgångsslagen i 1 kap. 4 § 4 st. 1 p. VpmL.  

 

För att en binär option ska anses vara ett finansiellt derivatinstrument torde därmed den 

underliggande tillgången avse någon av nedan listade tillgångsslagen: 

- värdepapper,  

- valutor,  

- räntor eller avkastningar, 

- utsläppsrätter,  

- andra derivatinstrument, eller 

- finansiella index eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant.149 

 

Binära optioner med andra underliggande tillgångar än de ovan uppräknade, torde istället 

regleras av lotterilagstiftning och därmed inte vara under tillsyn av FI.150 

                                                
147 Se avsnitt 3.4.  
148 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 33. 
149 1 kap. 4 § 4 st. 1 p. VpmL. 
150 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 33. 
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3.6.2 Behövs komplexa finansiella derivatinstrument till icke-professionella 

kunder? 

Den nya processen för produktgodkännanden innebär, för ett VPI, att en mer utförlig 

kvalitetskontroll och behovsanalys måste utföras, jämfört med vad som tidigare erfordrats av 

tillverkare och distributörer av finansiella instrument.151 Produktionen av finansiella 

instrument blir således striktare reglerad, vilket förhoppningsvis resulterar i finansiella 

produkter, vilka är anpassade till kundens behov och tidigare erfarenheter. Investerarskyddet 

stärks därigenom redan i planeringsfasen vid utvecklingen av ett finansiellt instrument. Om 

det kommer innebära någon skillnad i realiteten återstår att se, detta eftersom regleringen är 

så pass ny. Rimligen är det för tidigt att dra några slutsatser om regleringens faktiska 

inverkan på marknadsföring, distribution och försäljning av komplicerade finansiella 

instrument till icke-professionella kunder.  

 

Gällande produktionen av finansiella derivatinstrument, torde nyttan och behovet av en del 

instrument till icke-professionella kunder, i vissa fall vara problematiska att motivera för 

producenten av instrumentet. Ett tydligt exempel enligt mig är just binära optioner. Denna 

investeringsprodukt har, som tidigare nämnt, karaktärsdrag av slumpspel och är därför 

olämplig som investeringsprodukt för icke-professionella kunder enbart av den anledningen. 

Jag finner det svårt att se nyttan av binära optioner på finansmarknaden, eftersom dessa inte 

kan användas i syfte att hantera risker med andra investeringar, vilket måste anses vara 

möjligt med både CFD-kontrakt och certifikat. Både CFD-kontrakt och certifikat handlas 

utan sluttid och kan därför innehas under en längre löptid än ett par minuter, vilket är vanligt 

för binära optioner. Med det sagt vill jag inte hävda att CFD-kontrakt och certifikat är 

lämpliga produkter för just riskhantering, eftersom båda innebär stora risker i sig självt. I det 

fall en investerare är ute efter produkter för riskhantering, finns många andra, mindre 

riskfyllda alternativ på finansmarknaden, exempelvis futures och forwards.152  

 

Bull- och bear-certifikat är, som tidigare nämnt, en produkt som inte innefattas i Esma:s 

åtgärdsförslag avseende produktingripanden. Produkten har ökat i popularitet hos svenska 

kunder och står för över 50 % av marknaden för börshandlade investeringsprodukter.153 

                                                
151 Se avsnitt 2.6. 
152 Bernstein, Peter L. & Damodaran, Aswath, Investment Management, John Wiley & Sons, Inc., New York, 
1998, s. 274-275.  
153 Se avsnitt 3.5.1.  
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Certifikat har visserligen hävstång som uppnås via belåning, dock är den maximala förlusten 

alltid lika med det investerade kapitalet. Certifikat är därmed, enligt mig, mer lämpliga och 

lättförståeliga för icke-professionella kunder, jämfört med CFD-kontrakt. Att Esma eller 

någon behörig myndighet i framtiden kan komma och se över åtgärder gällande certifikats 

maximala hävstång finner jag troligt. Det beror dock helt på hur emittenterna av dessa 

instrument agerar i framtiden, det vill säga om den maximala hävstången ständigt höjs för 

dessa instrument.154  

 

En höjd gräns för maximal hävstång för certifikat skulle kunna vara ett sätt för ett VPI att 

locka till sig kunder med hög riskprofil och på så sätt ta marknadsandelar från andra VPI som 

erbjuder certifikat med lägre hävstång. Genom en allt högre hävstång i certifikat, kommer 

dock urholkningseffekten att bli mer och mer kännbar för kunder som handlar med 

instrumentet och som inte förstått instrumentets egenskaper. Möjligheten till hög hävstång 

och därmed maximerad avkastning, kommer troligtvis fortsätta locka icke-professionella 

kunder till att handla med certifikat. Därför anser jag att det i framtiden, rimligtvis, bör 

införas åtgärder även för certifikathandeln. Åtgärder av begränsande art torde därför 

aktualiseras, om certifikatens popularitet fortsätter att öka i samma takt som under de senaste 

åren, vilket tyder på att icke-professionella kunder inte förändrat sin syn på riskfyllda 

investeringar, trots börskraschen åren 2007-2008.  

                                                
154 Den högsta hävstång jag personligen sett erbjudas vid handel med certifikat på internet är 18:1 via 
nätmäklaren Avanza. 
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4 Tillsynsarbetet 
4.1 FI:s roll som tillsynsmyndighet i Sverige 

4.1.1 Inledning 

FI är den behöriga myndigheten för tillsyn av den svenska finansmarknaden. FI:s arbete med 

konsumentskyddet på finansmarknaden styrs av regeringens regleringsbrev, FI:s 

tillsynsstrategi, process för riskbedömning samt förordning (2009:93) med instruktion för 

Finansinspektionen.155 FI:s roll som tillsynsmyndighet är att bidra till att förtroendet för 

finansmarknaden är fortsatt högt samt att se till att hushållens och företagens behov av 

finansiella tjänster besvaras på en väl fungerande marknad som präglas av ett starkt 

konsumentskydd.156 Kort sammanfattat är FI:s verksamhetsmål för ett starkt konsumentskydd 

på finansmarknaden att: 

 
“Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl 

fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av 

finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.”157 
 

Konsumenter på finansmarknaden har ett behov av skyddande regler för att minska risken att 

bli utnyttjade på grund av ett informationsunderläge och bristande kompetens, jämfört med 

VPI.158 Genom olika åtgärder kan FI bidra till att minska finansiella risker, inte bara för 

konsumenter men även för det allmänna, genom att t ex. motverka överskuldsättning hos 

konsumenter som i ett sådant läge kan behöva hjälp att klara sig genom ett ökat behov av 

bidrag och sjukvård, vilket i slutändan drabbar svenska skattebetalare.159 

4.1.2 Varningslistan 

En av de åtgärder som FI använder sig av är en varningslista. I varningslistan publicerar FI, 

men även andra medlemsstaters behöriga myndigheter, varningsmeddelanden om företag som 

erbjuder finansiella tjänster till kunder i en medlemsstat men som ofta saknar de nödvändiga 
                                                
155 Finansdepartementet, Regeringsbeslut II 5, 18 december 2017; Finansinspektionen, Promemoria, 
Tillsynsstrategi, oktober 2014, Dnr 13-12064; Finansinspektionen, Internt regelverk, Processbeskrivning - 
Riskbedömning, 26 september 2014, Dnr 14-13442; Se även Finansinspektionen, Ett ramverk för 
konsumentskyddet, 11 maj 2017, Dnr 17-7487, s. 4. 
156 Finansdepartementet, Regeringsbeslut II 5, 18 december 2017, s. 1.  
157 Finansdepartementet, Regeringsbeslut II 5, 18 december 2017, s. 1. 
158 Finansinspektionen, Ett ramverk för konsumentskyddet , 11 maj 2017, Dnr 17-7487, s. 7-8.  
159 Finansinspektionen, Ett ramverk för konsumentskyddet , 11 maj 2017, Dnr 17-7487, s. 8; Se även 
Kronofogden, Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser, januari 2008, s. 56-57. 
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tillstånd som behövs för att erbjuda tjänsterna. Investeringar gjorda hos oseriösa aktörer är 

också ofta värdelösa investeringar för kunden.160 FI samarbetar med både Esma och 

Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco), för att upprätta varningslistan 

och kan därmed nå ut med varningar om företag som erbjuder investeringstjänster utan 

tillstånd i andra länder än det egna.161 Genom samarbetet kan svenska kunder använda sig av 

sökfunktionen i varningslistan för att se om ett företag agerat oseriöst på någon annan 

marknad och på så sätt undvika att själv utsätta sig för finansiella risker.  

4.2 Produktingripanden enligt 23 kap. 3 b § VpmL och art. 42 MiFIR 

Uppdateringen av VpmL den 3 januari 2018 innebar för FI en ny befogenhet, att i vissa fall 

förbjuda eller begränsa marknadsföring, distribution och försäljning av vissa komplicerade 

finansiella instrument till icke-professionella kunder.162 FI:s befogenhet att utföra 

produktingripanden enligt 23 kap. 3 b § 1 st. VpmL skiljer sig från den befogenhet FI erhållit 

enligt art. 42 MiFIR.163 Skillnaderna mellan de olika produktingripanderna redovisas därför 

nedan.  

Produktingripanden enligt 23 kap. 3 b § 1 st. VpmL:  
“Finansinspektionen får stoppa marknadsföring eller försäljning av finansiella 

instrument eller strukturerade insättningar, om det värdepappersinstitut som har 

producerat produkten inte har utvecklat eller tillämpat en effektiv process för 

produktgodkännande eller i övrigt inte uppfyllt kraven i 8 kap. 13 och 14 §§.”  

 

Ett produktingripanden, enligt 23 kap. 3 b § 1 st. VpmL, ska endast ske i de fall producenten 

av ett finansiellt instrument inte uppfyller kraven för produktgodkännande, det vill säga, inte 

följer reglerna i 8 kap. 13 § VpmL.164 Utöver detta kan FI använda produktingripanden om ett 

VPI förfarit bristfälligt vid informationsgivning till ett uppdragstagande VPI. Båda dessa 

typer av produktingripande avser att säkerställa att VPI utvecklar och utvärderar sina 

investeringsprodukter för att passa den tilltänkta målgruppen samt distribuera 

investeringsprodukterna till den målgruppen.165 Befogenheten för FI, att i andra fall förbjuda 

marknadsföring eller försäljning av finansiella instrument, regleras i MiFIR.  

                                                
160 Finansinspektionen, Varningslista, hämtat 2017-12-08.  
161 Finansinspektionen, Varningslista, hämtat 2017-12-08.  
162 Se 23 kap. 3 b § VpmL. 
163 Se hänvisning i 23 kap. 3 b § 2 st. VpmL till art. 42 MiFIR; Se även art. 69.2 s och 69.2 t i MiFID II. 
164 Prop. 2016/17:162, s. 496-497; Se även avsnitt 2.6 angående processen för produktgodkännande. 
165 Prop. 2016/17:162, s. 499. 
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Produktingripanden enligt art. 42.1 MiFIR: 
“1. En behörig myndighet får i eller från den medlemsstaten förbjuda eller begränsa 

följande 
a) marknadsföring, distribution eller försäljning av vissa finansiella instrument eller 

strukturerade insättningar eller finansiella instrument eller strukturerade insättningar 

med vissa särskilda egenskaper, eller 
b) en viss typ av finansiell verksamhet eller praxis.” 

 

Ett produktingripande, i enlighet med art. 42 MiFIR, kan vara permanent eller provisoriskt. 

Om riskerna med ett finansiellt instrument är väl utredda finns möjligheten för den nationella 

behöriga myndigheten att kontakta Esma samt de nationella behöriga myndigheterna som 

berörs av ett kommande produktingripande, minst en månad innan åtgärden avses träda i 

kraft.166 Ett sådant produktingripande kan vara av permanent art, om den behöriga 

myndigheten på rimliga grunder kan fastställa att kraven i art. 42.2 MiFIR är uppfyllda.167 

Kort sammanfattat behöver den nationella behöriga myndigheten antingen fastställa att ett 

finansiellt instrument eller en finansiell verksamhet ger upphov till allvarliga problem med 

investerarskyddet, innebär ett hot mot finansmarknadens korrekta funktion eller att ett derivat 

inverkar negativt på prisbildningsmekanismen på den underliggande marknaden. Dessutom 

ska de krav enligt unionsrätten inte vara tillräckliga för att avvärja de ovan nämnda riskerna. 

Problemet ska därmed inte kunna lösas med enbart förbättrad övervakning eller kontroll av 

efterlevnaden av de befintliga kraven.168 Produktingripanden kan även användas för ett 

preventivt syfte. Finansiella instrument som ännu inte marknadsförts, distribuerats eller sålts 

till icke-professionella kunder kan stoppas av en behörig myndighet, om förutsättningarna är 

densamma som för produktingripanden enligt ovan.169  

 

Ett provisoriskt produktingripande kan vara aktuellt om den nationella behöriga myndigheten 

bedömer att det är brådskande att anta åtgärder, till exempel om ett nytt finansiellt instrument 

som kommit ut på marknaden är mycket riskfyllt. Den nationella behöriga myndigheten ska 

fastställa att alla punkter i art. 42.2 MiFIR är uppfyllda samt att en månads delgivningstid, 

vilket är föreskrivet för produktingripanden i övrigt, är för lång i fråga om att avvärja eller 

stoppa ett problematiskt finansiellt instrument eller en viss typ av finansiell verksamhet.170 

                                                
166 Art. 42.3 MiFIR.  
167 Art. 42.2 3 st. MiFIR.  
168 Se de fullständiga kraven som en behörig myndighet behöver beakta i art. 42.2 MiFIR.  
169 Art. 42.2 2 st. MiFIR.  
170 Art. 42.4 MiFIR.  
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Den behöriga myndigheten ska meddela alla övriga behöriga myndigheter, samt Esma, minst 

24 timmar innan den provisoriska åtgärden avses träda i kraft. En provisorisk åtgärd får inte 

gälla längre än tre månader.171  

4.3 Esma:s roll som tillsynsmyndighet 

EU:s tillsynsmyndighet på kapitalmarknaden, Esma, skapades på grund av de tillsynsproblem 

som uppdagades i och med finanskrisen åren 2007-2008.172 De brister som 

uppmärksammades gällande samarbete, samordning, användningen av unionsrätten och 

förtroendet mellan de nationella tillsynsorganen, behövde åtgärdas. Esma ska förbättra den 

inre marknadens funktion och främja en konsekvent tillämpning av finansmarknadsregler i 

medlemsstaterna.173 Syftet med myndigheten finns formulerat i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1095/2010.174  

 
“Myndighetens syfte ska vara att skydda allmänintresset genom att bidra till det 

finansiella systemets stabilitet och effektivitet på kort, medellång och lång sikt, till 

förmån för unionens ekonomi, dess medborgare och företag.”175  

   

Esma ska övervaka marknaden för finansiella instrument som marknadsförs, distribueras eller 

säljs i unionen.176 Likt behöriga myndigheter, har Esma fått utökade befogenheter i sitt 

tillsynsarbete genom MiFIR. Precis som för behöriga myndigheter behöver Esma ta hänsyn 

till ett antal kriterier innan ett produktingripande kan ske. Först och främst ska det röra sig om 

marknadsföring, distribution eller försäljning av vissa finansiella instrument eller finansiella 

instrument med vissa särskilda egenskaper, alternativt en viss typ av finansiell verksamhet 

eller praxis.177 Vidare ska Esma fastställa att punkterna i Art 40.2 MiFIR är uppfyllda för att 

motverka ett problem på kapitalmarknaden. Som exempel kan det innebära att allvarliga 

                                                
171 Art. 42.4 MiFIR.  
172 Skäl 1 i preambeln i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 
om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om 
ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG.  
173 Skäl 11 i preambeln i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010. 
174 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 
716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG. 
175 Art. 1.5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010. 
176 Se art. 39.1 MiFIR med hänvisning till art. 9.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 
av den 24 november 2010.  
177 Art. 40.1 a och 40.1 b MiFIR.  
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problem med investerarskyddet uppdagats eller ett hot mot finansmarknadernas funktionssätt 

och integritet.178  

 

Även i de fall en behörig myndighet infört en åtgärd, har Esma mandat att införa en egen 

åtgärd, om den åtgärd som en behörig myndighet infört inte anses vara tillräcklig.179 Esma:s 

åtgärd ges även företräde framför tidigare åtgärder som vidtagits av en behöriga 

myndighet.180 Åtgärder vidtagna av Esma ska utvärderas med lämpliga mellanrum, dock 

minst var tredje månad. Om så inte sker upphör förbudet eller begränsningen att gälla.181 De 

behöriga myndigheterna ska även meddelas om den föreslagna åtgärden, innan beslutet fattas 

av Esma.182 

4.4 Samarbetet mellan nationella behöriga myndigheter och Esma 

Som tidigare nämnt finns ett visst samarbete mellan de behöriga myndigheterna och Esma i 

tillsynsarbetet, till exempel delgivning av information om framtida åtgärder. Utöver detta har 

Esma en samordnande roll i samband med åtgärder som vidtas av behöriga myndigheter med 

stöd av art. 42 MiFIR.183 För att bedöma om en behörig myndighets tilltänkta åtgärd är 

berättigad och proportionell, antar Esma ett yttrande om det tilltänkta förbudet eller 

begränsningen är tillräckligt eller om den behöriga myndighetens förslag behöver 

kompletteras.184 Även om Esma:s yttrande väger tungt finns en möjlighet för en behörig 

myndighet att gå vidare med sitt eget förslag om förbud eller begränsningar. Den behöriga 

myndigheten måste då offentliggöra ett tillkännagivande med en fullständig förklaring av 

skälen till sitt beslut.185  

 

De behöriga myndigheterna och Esma är delar av ett europeiskt system för finansiell tillsyn 

(ESFS).186 Arbetet inom ESFS ska genomsyras av transparens och informationsutväxling 

parterna emellan för att nå upp till ESFS huvudsakliga syfte.187  

                                                
178 Art. 40.2 a MiFIR.  
179 Art. 40.2 c MiFIR.  
180 Art. 40.7 MiFIR.  
181 Art. 40.6 MiFIR.  
182 Art. 40.4 MiFIR.  
183 Art. 43.1 MiFIR.  
184 Art. 43.2 MiFIR.  
185 Art. 43.3 MiFIR.  
186 Se art. 2.1 och art. 2.2 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 
2010. 
187 Art. 2.4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010.  
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“ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att de regler som gäller för den 

finansiella sektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och 

som säkerställer förtroendet för det finansiella systemet som helhet samt ger 

tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster.”188 

 

Samarbetet mellan FI och Esma styrs även av förordning (2009:93) med instruktion för 

Finansinspektionen. FI ska, utöver tillsynen av den svenska marknadens funktion, beakta hur 

de åtgärder som vidtas påverkar andra medlemsstaters finansiella system.189 Det återspeglar 

även hur medlemsstaterna ska samarbeta vid produktingripanden enligt art. 42 MiFIR.190  

4.5 Föreslagna åtgärder av Esma 

4.5.1 Inledning 

Det förslag som Esma har lagt fram angående produktingripanden har fokuserat på en 

begränsning av marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt (rolling spot 

forex inkluderade) och ett förbud mot marknadsföring, distribution och försäljning av binära 

optioner.191 Det som fångat Esma:s och behöriga myndigheters uppmärksamhet gällande 

CFD-kontrakt och binära optioner är den höga risk som icke-professionella investerare utsätts 

för, på grund av både transaktionskostnader och handeln i sig. Bidragande faktorer till varför 

Esma utarbetat ett åtgärdsförslag är även produkternas komplexitet, bristen av transparent 

informationsgivning i samband med handeln, användandet av aggressiv marknadsföring och 

lockande erbjudanden för att få icke-professionella kunder att handla med produkterna.192 

  

                                                
188 Art. 2.1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010.  
189 5 § 2 p. förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen.  
190 Art. 42.2 d MiFIR. 
191 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018, s. 4. 
192 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018, s. 4-5. 
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4.5.2 Föreslagna åtgärder avseende CFD-kontrakt 

Esma:s åtgärdsförslag rörande CFD-kontrakt är femdelat.193 Kort sammanfattat, ser 

åtgärdsförslaget ut som följande: 

 

1) Leverage limits. Gränser för maximal hävstång, med ett spann mellan 30:1 till 5:1 för 

att reflektera den historiska prisutvecklingen av olika klasser av underliggande 

tillgångar. Historiskt stabila tillgångar tillåter högre hävstång än de historiskt mer 

volatila tillgångarna.   

    

2) Margin close-out rule. En standardiserad gräns för när ett CFD-kontrakt automatiskt 

ska avslutas för att förhindra ytterligare förluster för icke-professionella kunder. 

Regeln ska gälla per position och inte per konto, som det vanligtvis ser ut i dagsläget. 

Detta för att förtydliga hur regeln fungerar för kunden och för att VPI ska utföra order 

på de villkor som är mest förmånliga för kunden.194  

   

3) Negative balance protection. Ett skydd för icke-professionella kunder, genom att 

begränsa hur den totala skuldsättningen per konto. Detta för att en kund inte plötsligt 

ska stå i skuld till det VPI som tillhandahåller handeln med CFD-kontrakt. 

 

4) Restriction on incentivisation of trading. VPI får ej erbjuda monetära eller icke 

monetära förmåner till icke-professionella kunder i samband med försäljning, 

marknadsföring eller distribution av CFD-kontrakt.  

 

5) Standardised risk warning. VPI ska tillhandahålla en standardiserad riskvarning i alla 

meddelanden eller offentliggjorda uppgifter, som är tillgängliga för en icke-

professionella kunder, som avser marknadsföring, distribution eller försäljning av ett 

CFD-kontrakt. 

                                                
193 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018, s. 6-8. 
194 Se art. 24 och art. 27 MiFID II.  
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4.5.3 Föreslagna åtgärder avseende binära optioner 

Esma:s åtgärdsförslag rörande binära optioner innebär ett totalt förbud av marknadsföring, 

distribution eller försäljning av binära optioner till icke-professionella kunder.195 Enligt Esma 

innebär produktens prisstruktur i synnerhet att investerare i genomsnitt kommer att uppleva 

negativ förväntad avkastning utan att innebära några klara kompensationsfördelar till icke-

professionella kunder. ESMA avser för närvarande att anta denna åtgärd eftersom de 

betydande investerarskyddsfrågorna avseende binära optioner beror på inneboende 

egenskaper hos produkten, som sannolikt inte kommer att kunna hanteras tillräckligt genom 

vissa begränsningar av produkten, exempelvis genom en minimal tidsgräns avseende 

kontraktets livslängd.196  

4.6 Är Esma:s förslag om produktingripanden tillräckligt eller 
tandlöst?  

4.6.1 Vad är problemet?  

Esma:s arbete med förslag till produktingripanden är i skrivande stund högst aktivt. Även 

innan Esma fick möjlighet att använda produktingripanden i tillsynsarbetet, arbetade Esma 

med att begränsa icke-professionella kunder att handla med komplexa instrument. Finansiella 

derivatinstrument fångade Esma:s intresse redan år 2013 då Esma varnade icke-professionella 

kunder för att handla med CFD-kontrakt.197 Esma varnade icke-professionella kunder för 

ytterligare komplexa produkter år 2014 och utfärdade ännu en varning år 2016.198 Det 

fortsatta tillsynsarbetet kring komplexa finansiella instrument resulterade i en Q&A angående 

förmedlandet av CFD-kontrakt till icke-professionella kunder.199  

 

Trots dessa tidigare ansträngningar att stärka investerarskyddet för icke-professionella kunder 

som handlat med komplexa instrument, föreslår Esma nya åtgärder, med grund i sin nya 

befogenhet att ingripa mot olämpliga produkter.200 Esma motiverar förslaget med att de 

                                                
195 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, s. 8. 
196 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, s. 8. 
197 Esma, Investor warning, Contracts for difference (CFDs), 2013/267, 28 februari 2013. 
198 Esma, Investor warning, Risks of investing in complex products, 2014/154, 7 februari 2014; Se även Esma, 
Warning about CFDs, binary options and other speculative products, ESMA/2016/1166, 25 juli 2016. 
199 Esma, Questions and Answers - Relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail 
investors under MiFID, ESMA35-36-794, 31 mars 2017.  
200 Se avsnitt 4.3; 4.5.2 och 4.5.3.  
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tidigare åtgärderna inte ansetts varit tillräckliga och icke-professionella kunder inte skyddas 

tillräckligt mot den aggressiva marknadsföring och lockande erbjudanden som aktörer på 

marknaden erbjuder. Aktörerna saknar ofta tillstånd att erbjuda investeringstjänsterna i 

fråga.201 Det är alltså inte enbart finansiella derivatinstrument och dess egenskaper som är 

problematiska enligt Esma; de ej auktoriserade aktörerna är ett likaså stort problem, om inte 

större, som inte löstes med de tidigare åtgärderna. Det är en av anledningarna till varför Esma 

föreslår produktingripanden som nästa steg i tillsynsarbetet.202 Frågan är nu om Esma med 

hjälp av produktingripanden, tillfredsställande kommer kunna stävja problemet med de ej 

identifierade aktörerna som erbjuder handel i finansiella derivatinstrument, speciellt binära 

optioner.  

 

Med beaktande av det föreslagna förbudet av binära optioner och produktens problematiska 

historik, finner jag det troligt att förbudet åtminstone har potential att minska antalet ej 

auktoriserade aktörer på marknaden, genom att Esma tar ett tydligt ställningstagande mot 

produktens lämplighet för icke-professionella kunder. Risken finns dock att oseriösa och ej 

tillståndsgivna aktörer på marknaden för binära optioner kommer fortsätta alltjämt. Detta 

eftersom en stor del av de företag som tillhandahåller handel med binära optioner i dagsläget 

inte förhåller sig till de regler som gäller för marknadsföring, distribution och försäljning av 

finansiella derivatinstrument. Oavsett om de ej identifierade aktörerna på marknaden 

minskar, anser jag att förbudet förmedlar ett signalvärde som icke-professionella kunder bör 

ta till sig och därmed inte utsätta sig själva för de stora ekonomiska riskerna som är kopplade 

till binära optioner.  

4.6.2 Föreslagna åtgärder gällande CFD-kontrakt 

Den första delen i åtgärdsförslaget, att begränsa marknadsföring, distribution och försäljning 

av CFD-kontrakt, ämnar att sätta gränser för en maximalt tillåten hävstång och påverkar 

därigenom den maximala belåning som icke-professionella kunder kan utsätta sig för.203 Att 

få ner belåningsgraden för icke-professionella kunder i samband med handel i riskfyllda 

investeringar är, enligt mig, en sund utveckling av regleringen av handeln av CFD-kontrakt. 

Esma:s föreslår att den maximala hävstången i CFD-kontrakt ska spänna mellan 30:1 till 5:1. 

                                                
201 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018, s. 4; Se även Esma, Warning about CFDs, binary 
options and other speculative products, ESMA/2016/1166, 25 juli 2016, s. 1-2.  
202 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018, s. 5. 
203 Se avsnitt 4.5.2. 



 45 

Den maximalt tillåtna hävstången ska vara beroende av vilken typ av underliggande tillgång 

som CFD-kontraktet bygger på. Det föreslagna spannen är kopplade till den underliggande 

tillgångens historiska volatiliteten. Högre belåning är till exempel tillåten i CFD-kontrakt 

med stabila valutor204 (30:1 i hävstång) i jämförelse med CFD-kontrakt med individuella 

bolag som underliggande tillgång (5:1 i hävstång).205  

 

Även efter en eventuell reglering av maximal tillåten hävstång, kvarstår dock problemet att 

en investerare kan förlora mer än den initiala investeringen. För att bemöta denna 

problematik föreslår Esma en standardiserad gräns för automatisk stängning av CFD-

kontrakt.206 Förslaget skulle innebära att en investerares CFD-kontrakt skulle avslutas om 

värdet av kontraktet minskar till hälften den initiala investeringen. En standardiserad gräns 

för stängning av CFD-kontrakt skulle göra investeringen enklare att utvärdera för icke-

professionella kunder eftersom gränsen skulle gälla per position och inte per konto som det är 

i dagsläget. Regleringen innebär även ett ansvar för det VPI som tillhandahåller handeln i 

CFD-kontrakt, att stänga positionen med de villkor som är mest förmånliga för kunden, när 

en icke-professionell kunds position minskat till den i förväg bestämda gränsen.207  

 

Automatisk stängning av CFD-kontrakt eliminerar dessvärre inte risken för icke-

professionella kunder att förlora mer än den initiala investeringen. Aktörer på marknaden för 

CFD-kontrakt erbjuder i dagsläget verktyg för att hantera liknande risker, stop-loss.208 En 

reglering i enlighet med förslaget torde däremot ge ett bättre skydd än stop-loss. En reglering 

enligt förslaget, ålägger VPI skyldigheten att stänga positionen på det sätt som är mest 

förmånligt för kunden. Detta skulle gälla även vid användandet av stop-loss. Vad som är 

problematiskt med en, av investeraren bestämd, stop-loss-nivå är att nivån är flyttbar. I det 

fall kontraktets värde skulle börja närma sig stop-loss-nivån finns en risk att en investerare, i 

syfte att försöka rädda sin investering, flyttar gränsen för stop-loss, vilket skulle kunna 

innebära stora ekonomiska risker och förluster för investeraren. 

 

                                                
204 Som stabil valuta räknas: US Dollar, Euro, Japanese Yen, Pound Sterling, Canadian Dollar och Swiss Franc. 
Valutapar bestående av två av de uppräknade valutorna får användas som underliggande tillgång i CFD-kontrakt 
med 30:1 i hävstång. 
205 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018, s. 6-7. 
206 Se avsnitt 4.5.2. 
207 Se art. 24 och art. 27 MiFID II.  
208 Se avsnitt 3.3.1. 
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Den tredje delen av förslaget är att skydda icke-professionella kunder från att plötsligt stå i 

skuld till det VPI som tillhandahåller handeln med CFD-kontrakt.209 Denna del avser att 

komplettera de tidigare delarna av förslaget genom att förhindra att en icke-professionell 

kund får ett negativt värde på sitt konto hos det VPI som erbjuder handel med CFD-kontrakt. 

Förslagets tredje del fungerar även det som ett verktyg för att begränsa den totala 

skuldsättningen, liknande den första delen av förslaget. Det VPI som tillhandahåller handeln 

med CFD-kontrakt måste sätta en maximal skuldsättningsnivå för varje icke-professionell 

kund. Gränsen ska bestämmas till summan av hela kontots tillgängliga medel kopplat till 

säkerhetsmarginal (både initial säkerhetsmarginal och variationsmarginal), vinster från öppna 

kontrakt och realiserade vinster från stängda kontrakt.210 Den totala summan representerar 

investerarens faktiska betalningsförmåga och skuldsättningen får därför inte vara högre än 

betalningsförmågan. Även med en reglering av en övre gräns för en investerares 

skuldsättning, kan investeraren i princip fortfarande förlora hela sitt insatta kapital, men inte 

mer. På så sätt kan Esma, med regleringen, motverka att icke-professionella kunder 

skuldsätter sig i och med handel med CFD-kontrakt. 

 

Den fjärde delen av förslaget skulle innebära en reglering i preventivt syfte. Den fjärde delen, 

är att förbjuda monetära eller icke monetära förmåner till icke-professionella kunder i 

samband med försäljning, marknadsföring eller distribution av CFD-kontrakt.211 Förbudet 

torde innebära att handel med CFD-kontrakt rör sig mot att likna ett mer seriöst 

investeringsalternativ och bort från de diverse erbjudanden, som i vanliga fall associeras med 

erbjudanden som spelföretag erbjuder. Genom att förbjuda monetära och icke monetära 

förmåner, skulle Esma gynna en rättvis finansiell marknad där VPI som tillhandahåller 

handel med CFD-kontrakt får konkurrera med investeringstjänstens kvalitet, pris och service 

och inte med vilka förmåner de kan erbjuda.  

 

Den femte delen i förslaget är att införa en standardiserad riskvarning.212 Riskvarningen 

skulle, precis som förbudet mot monetära och icke monetära förmåner, vara en reglering i 

preventivt syfte. Varningen ska innehålla statistik om hur många procent av icke-

professionella kunder som går med förlust vid handel av CFD-kontrakt alternativt liknande 

                                                
209 Se avsnitt 4.5.2. 
210 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018, s. 7-8. 
211 Se avsnitt 4.5.2. 
212 Se avsnitt 4.5.2. 
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statistik om de egna kunderna från det VPI som tillhandahåller handeln i CFD-kontrakt. 

Enligt den föreslagna regleringen ska detta meddelande finnas med på varje kommunikation 

till icke-professionella kunder, ibland i förenklad form. Genom att varningsmeddelandet, som 

ska innehålla uppdaterad statistik, vid upprepade tillfällen kommuniceras till icke-

professionella kunder, kan kunderna lättare utvärdera riskerna som föreligger med CFD-

kontrakt. 

 

Med beaktande av resonemangen ovan är Esma:s föreslagna begränsning avseende 

marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt, i det stora hela ett väl avvägt 

förslag som kommer bidra till ett starkare investerarskydd för icke-professionella kunder. 

Detta eftersom de fem delarna i förslaget, enligt mig, kompletterar varandra och bemöter de 

riskområden som tidigare har varit problematiska, i fråga om bristande investerarskydd för 

icke-professionella kunder på marknaden för CFD-kontrakt.  

4.6.3 Redan antagna åtgärder av behöriga myndigheter 

Vissa behöriga myndigheter har, även innan den 3 januari 2018, infört lagstiftning i syfte att 

begränsa och förbjuda marknadsföring, distribution och försäljning av CFD-kontrakt och 

binära optioner.213 De behöriga myndigheterna i både Belgien och Frankrike har på eget 

initiativ infört nationella begränsningar för distribution av, bland annat, binära optioner till 

icke-professionella kunder.214 Belgiens tillsynsmyndighet, Financial services and markets 

authority (FSMA), har genom nationell reglering som infördes i augusti 2016, förbjudit 

distributionen av binära optioner, CFD-kontrakt och andra derivatkontrakt som understiger en 

timmes löptid.215 FSMA har fokuserat på liknande problemområden som Esma gjort i sitt 

förslag, främst hävstångseffekter och kontrakt med korta löptider. 

 

I Frankrike har elektronisk marknadsföring av liknande produkter förbjudits av Frankrikes 

tillsynsmyndighet, Autorité des Marchés Financiers (AMF), vilket i princip innebär ett förbud 

av försäljning av de spekulativa instrumenten till icke-professionella kunder.216 Redan 2014 

utförde AMF en undersökning av hur stor del av icke-professionella kunder som faktiskt 

                                                
213 Esma, Call for evidence - Potential product intervention measures on contracts for differences and binary 
options to retail clients, ESMA35-43-904, 18 januari 2018, s. 5. 
214 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 32-33. 
215 FSMA, Regulation of the Financial Services and Markets Authority, Governing the distribution of certain 
derivative financial instruments to retail clients, hämtat 2017-12-19. 
216 AMF, A major investor protection milestone: the AMF sets specifics for its ban on the advertising of the 
riskiest products, hämtat 2017-12-19. 
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förlorade kapital vid handel av CFD-kontrakt.217 I undersökningen visade AMF att ca 89 % 

av icke-professionella kunder förlorade på handel med CFD-kontrakt.218 I ett 

pressmeddelande släppt i juni 2017, bekräftade AMF även de problem som Esma 

uppmärksammat med att identifiera aktören bakom försäljningen av speciellt binära 

optioner.219 I pressmeddelandet gjorde AMF en hänvisning till en varningslista som de 

upprättat i syfte att varna om de företag som tillhandahåller hemsidor som erbjuder handel 

med binära optioner. Genom alla dessa åtgärder antagna av AMF, torde franska icke-

professionella kunder ha ett relativt bra investerarskydd, jämfört med många andra icke-

professionella kunder i andra europeiska länder. 

4.6.4 Förändringar i tillsynsarbetet eller business as usual?  

Varför har inte fler behöriga myndigheter antagit liknande åtgärder som FSMA och AMF? 

Svaret på den frågan varierar troligtvis från medlemsstat till medlemsstat. FI har i skrivande 

stund inte infört några egna åtgärder gentemot marknadsföring, distribution och försäljning 

av finansiella derivatinstrument som innebär stora risker för icke-professionella kunder. Av 

vad som framgår av FI:s senaste rapport om konsumentskyddet på finansmarknaden, i vilken 

problematiken kring just binära optioner lyftes fram, så bemöter FI problematiken med 

försiktighet.220 Enligt rapporten är inte någon egen åtgärd planerad för att motverka att 

komplicerade derivatprodukter saluförs till icke-professionella kunder. Arbetet med att 

förstärka investerarskyddet för svenska kunder har istället fokuserats till folkbildning genom 

olika projekt och företag.221 Med beaktande av den tidigare passiva inställningen till att anta 

egna åtgärder, förefaller det mer troligt att FI väntar in provisoriska åtgärder antagna av 

Esma, för att därefter anta liknande permanenta åtgärder. 

 

Under tiden som varken Esma eller FI antagit någon åtgärd, förblir svenska kunder som 

handlar med komplicerade finansiella derivatinstrument utsatta för stora risker. För tillfället 

arbetar FI med att kontakta de ej tillståndsgivna företag som erbjuder handel med binära 

optioner till svenska kunder.222 FI samarbetar även aktivt med Esma i arbetet med 

                                                
217 AMF, Study of investment performance of individuals trading in CFDs and forex in France, hämtat 2018-02-
05. 
218 AMF, Study of investment performance of individuals trading in CFDs and forex in France, hämtat 2018-02-
05, s. 3.  
219 AMF, public warning against the activities of unauthorized websites offering binary options, hämtat 2018-
02-02.  
220 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 32-33. 
221 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 9. 
222 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 33. 
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kompletterande reglering av EU-direktiv på finansmarknaden.223 Även detta talar för att FI 

inväntar provisoriska åtgärder från Esma.  

 

Åtgärder antagna av Esma vore ett ytterligare steg i harmoniseringsarbetet avseende 

regleringen av finansmarknaden i EU, eftersom majoriteten av de behöriga myndigheterna 

inom EU, inte har antagit egna åtgärder, varken före eller efter 3 januari 2018. Åtgärder 

antagna av Esma gäller inom hela unionen. Möjligheten för behöriga myndigheter att anta 

permanenta åtgärder består, även efter att Esma infört provisoriska åtgärder. Alternativet till 

nationellt antagna åtgärder, att Esma förnyar sitt åtgärdsbeslut var tredje månad finns alltjämt. 

Det senare finner jag dock som mer omständligt, än nationellt antagna permanenta åtgärder, 

grundade på Esma:s provisoriska åtgärder.  

                                                
223 Finansinspektionen, Konsumentskyddet på finansmarknaden, 11 maj 2017, Dnr 17-7486, s. 8-9. 
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5 Slutsats 

5.1 Ett stärkt investerarskydd och bättre anpassade derivatprodukter 
Bör marknadsföring, distribution och försäljning av vissa finansiella derivatinstrument till 

icke-professionella kunder begränsas alternativt förbjudas, i syfte att stärka investerarskyddet 

på finansmarknaden? Svaret på den frågan är, med beaktande av förevarande uppsats, 

jakande! Det finns ett behov av produktingripanden, främst av Esma, men även av nationella 

behöriga myndigheter. De verktyg som hittills funnits att tillgå för Esma och nationella 

myndigheter i tillsynsarbetet, har inte varit tillräckliga för att förhindra att komplicerade 

finansiella derivatinstrument marknadsförts, distribuerats och saluförts, ofta aggressivt, till 

icke-professionella kunder.  

 

För en fortsatt harmonisering av de finansiella regelverken på kapitalmarknaden bör, enligt 

min mening, främst åtgärder antas av Esma. Förutsättningarna för Esma att förbjuda, 

alternativt begränsa vissa olämpliga finansiella instrument, är i princip densamma som för 

nationella behöriga myndigheter.224 Genom åtgärdsförslag framtagna av Esma, i samarbete 

med nationella behöriga myndigheter, kan tillsynsarbetet kring olämpliga finansiella 

instrument ske på ett likvärdigt sätt från varje behörig myndighet. Ett tillvägagångssätt som 

ovan, bidrar till ett tydligt, unisont ställningstagande rörande investerarskyddet, samtidigt 

som processen skulle vara i samklang med den redan etablerade Lamfalussymodellen.225 

 

Ett tillvägagångssätt som ovan är inte helt oproblematiskt. Exempelvis kan beslutsfattanden 

ta längre tid, om ett omfattande samarbete inom ESFS förespråkas. Kommunikation och 

samordning mellan alla parter skulle innebära en ökad tidsutdräkt. I jämförelse med den 

snabbt föränderliga finansmarknaden, kan ett ökat samarbete inom ESFS innebära 

regulatoriska problem, om produktingripanden endast skulle ske genom beslut från Esma. 

Det är därför bra att möjligheten och befogenhet finns för nationella behöriga myndigheter att 

agera på eget initiativ, som exempelvis AMF och FSMA gjort tidigare.226 Nationella behöriga 

myndigheters befogenhet, att använda sig av både provisoriska och permanenta åtgärder, 

speglar behovet av en möjlighet till snabba regleringsåtgärder, i syfte att skydda icke-

                                                
224 Se avsnitt 4.2 och avsnitt 4.3. 
225 Se avsnitt 2.1 och avsnitt 4.4.  
226 Se avsnitt 4.6.3. 
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professionella kunder på finansmarknaden.227 Trots detta förespråkar jag att Esma ska ingripa 

i första hand, för att gynna en likartad tolkning och tillämpning av finansmarknadsreglerna 

inom EU.  

5.2 Framtida produktingripanden 
Vilka typiska egenskaper har de finansiella derivatinstrument som är aktuella för 

produktingripanden och finns det skäl att förbjuda alternativt begränsa fler finansiella 

derivatinstrument på den svenska värdepappersmarknaden? Urvalet av redovisade finansiella 

derivatinstrument i denna uppsats, har sin grund i Esma:s åtgärdsförslag, men även i tidigare 

varningar från Esma rörande komplexa finansiella produkter.228 De typiska egenskaper jag 

redovisat avseende binära optioner, CFD-kontrakt och bull- och bear-certifikat, varierar en 

del mellan instrumenten. Genomgående har hävstångseffekten visats vara en betydande 

riskfaktor i samtliga derivatinstrument. Hur hävstångseffekten uppnås är däremot olika 

instrumenten emellan och ger därför olika effekter på investeringen.  

 

Den hävstångseffekt som uppnås genom belåning i CFD-kontrakt har visats ge stora risker 

för överskuldsättning.229 CFD-kontrakts uppbyggnad kombinerat med lågt ställda 

säkerhetskrav, innebär sammantaget en svårutvärderad produkt som inte är lämplig för 

majoriteten av icke-professionella kunder. Denna problematik är adresserad av Esma i 

åtgärdsförslaget avseende begränsningen av marknadsföring, distribution och försäljning av 

CFD-kontrakt. Begränsningarna skulle innebära att CFD-kontrakt, i mångt och mycket, 

skulle likna bull- och bear-certifikat avseende instrumentens riskprofil. En lägre hävstång 

begränsar risken för överskuldsättning och leder troligtvis till att färre icke-professionella 

kunder blir skuldsatta gentemot VPI:et. Den del i förslaget som avser att reglera automatiskt 

avslutade kontrakt, margin close-out rule, kommer troligtvis bidra med lite mer tydlighet 

gällande villkoren för handel med CFD-kontrakt.230 Genom att regeln ska gälla per position 

och inte per konto, bidrar det med tydligare villkor för när öppna kontrakt automatiskt kan 

avslutas av VPI:et. Transparanta villkor skulle göra CFD-kontrakt mer lättförståeliga och 

därmed mer lämpliga än tidigare, för de mest riskbenägna icke-professionella kunderna.  

 

                                                
227 Se avsnitt 4.2.  
228 Se avsnitten 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3. 
229 Se avsnitt 3.3.2 och avsnitt 3.6.1.  
230 Se avsnitt 4.5.2.  
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Begränsningarna i åtgärdsförslaget kommer dock inte att nämnvärt påverka 

kostnadsstrukturen för CFD-kontrakt. Det är därför ett fortsatt problem med instrumentet som 

inte åtgärdas fullt ut av Esma:s åtgärdsförslag. Troligtvis kommer dock den nya processen för 

produktgodkännande att påverka kostnadsstrukturen för CFD-kontrakt, eftersom kostnader 

och avgifter i framtiden ska beaktas i större utsträckning i processen för 

produktgodkännande.231  

 

Sammantaget, anser jag, att Esmas:s åtgärdsförslag kommer bidra till ett stärkt 

investerarskydd för icke-professionella kunder. Varken Esma eller FI kan garantera att icke-

professionella kunder inte blir utsatta för stora ekonomiska risker på grund av handel med 

finansiella derivatinstrument, genom osäkra och oseriösa aktörer på finansmarknaden. Icke-

professionella kunder och deras inställning avseende riskfyllda investeringar ser tämligen 

oförändrad ut, även efter finanskrisen åren 2007-2008. Enligt mig är åtgärdsförslaget ett steg 

i rätt riktning för ett stärkt investerarskydd. Däremot finns det skäl som talar för att både 

Esma och FI, i framtiden, torde ingripa mot fler finansiella derivatinstrument. I dagsläget ser 

jag dock inget behov av ytterligare åtgärder avseende marknadsföring, distribution och 

försäljning av bull- och bear-certifikat.  

 

Den stora variationen av investeringsprodukter på marknaden, pekar mot en tämligen 

uppfinningsrik bransch som utvecklas i en rasande takt. Om tillsynsmyndigheterna och 

lagstiftarna kommer hänga med i tempot eller hamna på efterkälken återstår att se. Jag vill 

däremot hävda att tillsynsmyndigheterna, med de nya befogenheterna, har erhållit verktygen 

för att snabbt kunna ingripa mot riskfyllda finansiella produkter, som marknadsförs, 

distribueras och säljs till icke-professionella kunder. 

  

                                                
231 Se avsnitt 3.6.1. 
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