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Sammanfattning 

Värdepappershandel på börser och organiserade marknadsplatser är idag en synnerligen 

betydelsefull samhällsföreteelse i många industrialiserade länder. En väl fungerande 

värdepappersmarknad är viktig för den ekonomiska utvecklingen i dessa länder. Den 

moderna handeln med aktier och övriga finansiella instrument kännetecknas av att 

majoriteten av transaktionerna på börsen sker via olika mellanmän. De slutliga 

motparterna i en värdepapperstransaktion (säljaren och köparen) är ofta okända för 

varandra. Denna anonymitet leder till flera intressanta rättsliga frågeställningar. Är det 

relevant att tillämpa avtalsrättliga och sakrättsliga rättsregler på de anonyma 

transaktionerna på värdepappersmarknaden om de slutliga kontrahenterna inte ens kan 

identifiera varandra? Vilket juridiskt ansvar har centrala värdepappersförvarare, börsen 

samt särskilt värdepappersinstitut (banker och fondkommissionärer) som bedriver 

värdepappershandel - bland annat i egenskap av mellanmän - för transaktionernas 

vederhäftighet? Dessa samt åtskilliga andra spörsmål utreds i den här uppsatsen. 

 

I det föreliggande arbetet beskrivs den svenska värdepappersmarknadens struktur och 

dess huvudsakliga aktörer. Flera relevanta civilrättsliga samt näringsrättsliga 

rättsnormer som reglerar handeln med finansiella instrument tas upp. Vidare behandlas 

de juridisk-tekniska faser som konstituerar en överlåtelse av värdepapper på börsen. 

Juridiska aspekter av värdepappersinstitutens skiftande roller som börsmedlemmar, 

kommissionärer, clearingmedlemmar, kontoförande institut och förvaltare belyses.  

Rättsförhållanden mellan diverse aktörer på värdepappersmarknaden, till exempel 

mellan värdepappersinstitut och deras kunder, presenteras och analyseras.  

 

Nyckelord: värdepappersmarknad, börsrätt, aktiehandel, kontoföring, finansiella 

instrument, kommission, värdepappersinstitut. 
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Abstract 

Trading financial securities at stock exchanges and other authorized market places is 

today a particularly important socioeconomic phenomenon in many industrialized 

countries. A well functioning securities market is crucial for the economic development 

in these countries. The modern trading with stocks and other financial securities is 

characterized by the fact that the majority of the transactions at the stock exchanges are 

carried out through various intermediaries. The ultimate counterparties that are 

involved in a securities transaction (the seller and the buyer) are often unknown to each 

other. The anonymity in the securities trading implies several interesting legal 

problems. Is it appropriate to apply the contractual and proprietary legal rules at the 

anonymous transactions on the financial securities markets if the ultimate contracting 

parties are unable to identify each other? What judicial liability do various 

intermediaries such as central securities depositories (CSD:s), stock exchanges, and, in 

particular, banks as well as brokerage companies bear for the correctness of the 

transactions at the capital markets? The problems named above are studied in the 

present thesis. The structure of the Swedish financial securities market and its main 

players are also described in this paper. Numerous technical and juridical steps that 

constitute a transfer of securities from one owner to an other at the stock exchange are 

explained. Furthermore the thesis treats the legal aspects of the varying roles of 

brokerage firms and banks. They can “act” as members of stock exchanges, 

commission agents, actively participate in the activities of clearing houses and central 

securities depositories. The legal connections and interactions between the participators 

of the securities market are considered and analyzed. 

 

Keywords: securities market, stocks/shares, securities law, commission agency, 

financial intermediaries, brokerage firms.  
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1Inledning 
1.1 Bakgrund 
Handel med aktier och andra finansiella instrument på börser och organiserade 

marknadsplatser är idag en synnerligen viktig samhällsföreteelse i många 

industrialiserade länder. En väl fungerande kapitalmarknad (värdepappersmarknad), 

där den nyss nämnda handeln sker, är essentiell för den ekonomiska utvecklingen i de 

stater, som tillämpar marknadsekonomiska system för hushållning med de knappa 

resurserna (jord, råvaror, realkapital och mänsklig arbetskraft – humankapital). På 

kapitalmarknaden möts flera aktörer som antingen bjuder ut eller efterfrågar en särskild 

värdeenhet - finansiellt kapital. Enligt den ekonomiska teorin bidrar kapitalmarknaden 

till en samhällsekonomiskt effektiv allokering av de finansiella tillgångarna, vilket 

främjar investeringarna och på sikt ökar välfärden i samhället.  

 

På en ”perfekt” marknad sker resursfördelningen med hjälp av en automatisk 

prismekanism, ”den osynliga handen” 1, som styr tillgång och efterfrågan på resurserna. 

Det råder full konkurrens på marknaden, alla marknadsaktörer är rationella och 

målstyrda och därför behöver en dylik marknad ingen extern reglering för att verka 

optimalt. I praktiken förekommer dock så kallade marknadsmisslyckanden på flera 

marknader, som leder till en minskning av effektiviteten. Därför krävs en viss yttre 

institutionell reglering av dessa marknader. En förutsättning för att 

kapitalmarknaden/värdepappersmarknaden skall fungera produktivt är att platserna, där 

handeln med kapitalet sker, exempelvis börser, och aktörerna på marknaden såsom 

banker och värdepappersinstitut, inger förtroende för allmänheten. Vidare är det viktigt 

att ha ett visst regelverk för att bereda kapitalmarknaden stabilitet och för att förebygga 

finansiella kriser, som kan rasera finansiella system i samhället med förödande 

konsekvenser som följd. Å andra sidan bör regleringen av värdepappersmarknaden inte 

vara alltför betungande och omfattande, eftersom reducerad handlingsfrihet kan minska 

värdepappersmarknadens effektivitet.2 Ökad frihet leder, i teorin, till ökad konkurrens 

                                                 
1 En term som myntades av den skotske ekonomen Adam Smith i hans verk ”The Wealth of Nations” 
(1778) och som bland annat innebär att jämviktspriset på en viss tillgång uppstår automatiskt när utbud 
och efterfrågan är lika stora. 
2 Kågerman, s. 86. 
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och bättre resursallokering. Det huvudsakliga syftet för både reglering och avreglering 

är att öka värdepappersmarknadens effektivitet.3 Därför bör lagstiftaren och andra 

relevanta normbildande organ försöka finna en lämplig avvägning mellan de 

ovannämnda medlen att nå effektivitetsmålet.  

 

Ett annat viktigt spörsmål avseende värdepappersmarknadens regelverk är om, i 

avsaknad av särskilda relevanta värdepappersrättsliga normer, ”vanliga” civilrättsliga 

rättsregler om avtal i allmänhet, köp- och försäljningsavtal och sakrättsliga 

bestämmelser är tillämpliga på alla transaktioner på värdepappersmarknaden.  

 

Värdepappershandel på börser kan vara skenbart eller faktiskt anonym. Med uttrycket 

”anonym handel” menas att en kontrahent, som på en börs eller annan organiserad 

marknadsplats ingår ett avtal om överlåtelse av aktier eller andra finansiella instrument, 

inte kan identifiera sin slutliga motpart. Är det då meningsfullt att diskutera 

möjligheten till godtrosförvärv av aktierna eller sakrättsligt skydd mot överlåtarens 

borgenärer om aktiernas slutliga förvärvare inte ens känner till säljaren? Kan köparen 

av aktierna kräva någon på skadestånd på grund av ”fel i varan” eller dröjsmål med 

leveransen om den ursprungliga motparten är okänd?  

 

Enligt min mening är det viktigt att utreda om det är möjligt och försvarligt att tillämpa 

ordinära förmögenhetsrättliga bestämmelser på den anonyma värdepappershandeln. På 

grund av värdepappersmarknadens specifika funktionssätt, som kommer att beskrivas 

senare i uppsatsen, görs många affärer på börsen via olika mellanmän, såsom banker 

och värdepappersbolag. Det är därför angeläget att känna till mellanmännens juridiska 

ansvar för diverse transaktioner. 

 

1.2 Frågeställning 

 Vilket juridiskt ansvar har centrala värdepappersförvarare, börsen och särskilt 

de institut som bedriver värdepappershandel (bland annat i egenskap av 

mellanmän) för transaktionernas vederhäftighet? 

                                                 
3 Kågerman, s 87. 
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 Är det relevant att tillämpa de avtalsrättliga och sakrättsliga reglerna på de 

anonyma transaktionerna på börsen och andra organiserade marknadsplatser? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva, utreda och diskutera vissa civilrättsliga och 

näringsrättsliga problem, som uppstår i samband med värdepappershandeln på börsen 

och organiserade marknadsplatser.  

 

1.4 Avgränsningar och målgrupp 

Uppsatsen tar upp rättsliga spörsmål som är relaterade till handeln på aktiemarknaden 

(som utgör en del av värdepappersmarknaden). Kreditmarknaden och 

derivatmarknaden tangeras mycket översiktligt.  

 

Jag behandlar främst civilrättsliga och näringsrättsliga bestämmelser avseende 

värdepappershandeln. Straffrättsliga normer förbigås. Frågor med internationell 

anknytning tas inte upp. I den föreliggande framställningen redogörs inte heller för 

skatterättsliga verkningar av olika förfaranden på värdepappersmarknaden.  

 

Den här uppsatsen är främst riktad till affärsjurister med elementära kunskaper i 

finansiell ekonomi samt ekonomer med grundläggande färdigheter i handelsrätt.    

 

1.5 Metod och vetenskapligt förhållningssätt 

I uppsatsen använder jag företrädesvis hermeneutik som en vetenskapsteoretisk 

plattform. Hermeneutiken kan beskrivas som en lära om tolkning och förståelse.4 Den 

poängterar att viss kunskap, i synnerhet om olika samhällsfenomen, är föränderlig och 

inte generellt giltig. Helhetssyn på de spörsmål som man studerar är viktig. Enligt min 

uppfattning passar hermeneutiken bättre för studier av vissa rättsvetenskapliga och 

ekonomiska problem än ”användningen” av endast ett positivistiskt perspektiv. 

Positivismen är en vetenskapsteori, som bland annat har krav på exakthet och 

oberoende av tid och rum av de resultat som man åstadkommer genom studier av ett 

                                                 
4 Lundahl/Skärvad, s 42 f.    
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specifikt ämne. Exakta svar kan ej alltid ådagaläggas i juridiken. Rättsvetenskapens 

mål är enligt Hellner att förklara rättsregler och juridiska begrepp, klargöra 

bakgrunden till och sammanhanget mellan rättsreglerna samt lämna bidrag till 

förnuftiga beslut.5    

 

Inledningsvis gör jag en översiktlig skildring av värdepappersmarknadens funktionssätt 

och presenterar dess huvudsakliga aktörer. I den föreliggande uppsatsen använder jag 

huvudsakligen praktisk juridisk metod, som främst handlar om studier av gällande rätt. 

De lege lata – gällande rätt – är rättsregler, som är formellt korrekt stiftade och vars 

materiella innehåll är i huvudsak etiskt (ej gravt strider mot de viktigaste allmängiltiga 

mänskliga värden).6 I viss mån begagnar jag även rättsekonomisk teori för att utvärdera 

gällande rätt samt för att belysa spörsmålen som jag studerar ur flera perspektiv.     

 

I början av mitt arbete med uppsatsen har jag lagt ner mycket tid på att studera 

akademisk litteratur, relevanta och tillförlitliga webbsidor samt statliga utredningar, 

som beskriver värdepappersmarknaden, för att erhålla en bättre förförståelse för ämnet. 

Jag har sedan gått igenom tillämpliga lagar på det förmögenhetsrättsliga och 

näringsrättsliga området, tittat på flera av Finansinspektionens föreskrifter, studerat 

juridisk litteratur, förarbeten och rättspraxis (som visade sig vara närmast obefintlig). 

Även värdepappersmarknadens egna regelverk – självreglering – har beaktats.  

 

Jag har försökt att med hjälp av de argument, som använts i de tillämpliga rättskällorna 

skapa mig en klarare bild av de principer och värden som lagstiftning och annan 

normbildning vilar på. Rättskällorna har studerats med ett kritiskt förhållningssätt.7  

 

Den här uppsatsen har inte den traditionella strukturen med referensram och analysdel. 

Jag anser att den disposition som jag har valt passar bättre för att bland annat uppfylla 

Hellners ovannämnda rättsvetenskapliga mål om klargörandet av bakgrunden till 

rättsreglerna, deras innebörd samt den kontextuella betydelsen.  

                                                 
5 Hellner, s 33 ff. 
6 Peczenik, s 21 f. 
7 Det har bl a lett till att jag tagit fram förslag till förändringar av vissa rättsnormer, se avsnitt 8.4.1. 



 9

2 Värdepappersmarknaden – struktur, aktörer och reglering 

2.1 Olika delmarknader 
Värdepappersmarknaden8 är en marknad för omsättning och allokering av finansiellt 

kapital och risk. På värdepappersmarknaden köper och säljer flera aktörer en mängd 

diverse finansiella instrument. Enligt 1 kap 1 § lagen (1991:980) om handel med 

finansiella instrument (LHF) betyder finansiellt instrument ”fondpapper och annan 

rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden”. Med 

”fondpapper” avses ”aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller 

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt 

gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag 

(depåbevis)”. Värdepappersmarknaden består av aktiemarknaden, kreditmarknaden och 

derivatmarknaden. Aktiemarknaden kallas också för riskkapitalmarknad och marknad 

för handel med eget kapital. På aktiemarknaden omsätts finansiella instrument, som är 

kopplade till ägandet av aktiebolag. Det viktigaste instrumentet som är föremål för 

handel på aktiemarknaden är givetvis aktier – ägarandelar i aktiebolag. Avkastningen, 

som aktierna förväntas generera, beror på ett företags framtida vinster. Eftersom dessa 

vinster kan variera avsevärt över tiden, tar aktörer som placerar i aktier normalt en 

högre risk än de som placerar i värdepapper med låg risk, som exempelvis 

statsobligationer. Å andra sidan kan avkastningen på aktierna – i form av utdelningar 

och kursökningar - bli betydligt högre. Andra värdepapper som omsätts på 

riskkapitalmarknaden är konvertibler och teckningsoptioner.  

 

Aktiemarknadens fundamentala uppgift är att omfördela kapital från aktörer, som har 

överskott av kapital (till exempel försäkringsbolag och pensionsfonder) till företag, 

som har finansieringsbehov och efterfrågar riskkapital. Företagen tillförs nytt 

riskkapital genom nyemissioner (ökning av företagens aktiekapital genom utgivning 

och försäljning av nya aktier). Nyemissionerna sker på den del av aktiemarknaden som 

                                                 
8 I uppsatsen använder jag begreppen ”värdepappersmarknad” och ”kapitalmarknad” synonymt, eftersom 
så sker i flera av dem källor som jag gått igenom, jfr Kågerman s 27 och s 243; jag är dock medveten om 
att ordet ”värdepappersmarknad” kan anses ha en snävare innebörd än ”kapitalmarknad”. 
Valutamarknaden, som inte behandlas i den här uppsatsen, kan sägas vara en del av kapitalmarknaden, 
men inte av värdepappersmarknaden. ”Finansmarknad” är ytterligare en vanlig beteckning som brukas 
som en synonym till begreppet ”kapitalmarknad”.  



 10

kallas primärmarknaden. Det är enbart på den här delmarknaden företagen tillförs nytt 

riskkapital.9 Här säljer bolagen själva sina aktier (dock ofta med hjälp av diverse 

värdepappersinstitut, som behandlas nedan) och får in likvida medel för dessa. 

Primärmarknaden utgör en ganska liten del av hela aktiemarknaden. Olika aktörer 

handlar med befintliga aktier på sekundärmarknaden, som är beloppsmässigt mycket 

större än primärmarknaden. På andrahandsmarknaden tillförs inte företagen nytt 

riskkapital, men betydande handel med ”begagnade aktier” skapar högre likviditet i de 

värdepapper som tidigare emitterades på primärmarknaden. Med likviditet i aktierna 

avses möjligheten att snabbt och till en låg transaktionskostnad kunna omsätta dessa i 

pengar. En effektiv sekundärmarknad för aktiehandeln med en hög likviditet utgör en 

förutsättning för att det skall vara lönsamt för företagen att göra nyemissioner.10 

 

Kreditmarknaden, som är marknaden för handel med främmande kapital, är en 

handelsplats för räntebärande finansiella instrument, det vill säga löpande skuldebrev, 

som är lämpliga för allmän omsättning. Kreditmarknaden består av den kortfristiga 

penningmarknaden11 (där värdepapper med löptid upp till ett år omsätts) och 

obligationsmarknaden (handelsplatsen för långfristiga räntebärande finansiella 

instrument). Exempel på kortfristiga värdepapper är statsskuldsväxlar och 

företagscertifikat. Realränteobligationer, nollkupongare och premieobligationer är 

typiska långfristiga värdepapper. Även kreditmarknaden kan delas upp i 

primärmarknad och sekundärmarknad. På kreditmarknadens primära del överförs 

lånekapital (till skillnad från riskkapital) från långivare till aktörer med 

kapitalunderskott (låntagare). På den sekundära delen skapas likviditet i de 

räntebärande värdepappren.  

 

På derivatmarknaden sker handel med rättigheter och värdepapper, vars värde beror på 

underliggande tillgångar (som aktier, valutor, råvaror) eller index. Derivatinstrument 

                                                 
9 Kågerman, s 28. 
10 Ibid. 
11 Som en del av kreditmarknaden räknas även depositmarknaden, där interbankhandel med pengar 
mellan främst Riksbanken och andra banker sker. Drivkrafter bakom handeln på depositmarknaden är bl 
a bankernas olika likviditet och lånekostnader; se s 45 i Lundquist m fl.  
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kan av finansmarknadens aktörer användas för hedging, spekulation och arbitrage.12 

Derivatmarknaden består av options- och terminsmarknaderna. En option är en 

överenskommelse mellan två parter där den ena, innehavaren, har en rättighet, och den 

andra, optionsutfärdaren, har en skyldighet att köpa eller sälja en viss tillgång till ett 

visst på förhand bestämt pris vid eller före en viss framtida tidpunkt. Den som utfärdar 

en option erhåller en viss premie (priset på optionen) för att ta på sig skyldigheten att 

lösa in optionen. Det finns flera typer av optioner, som till exempel köp- och 

säljoptioner avseende aktier, indexoptioner, warranter – långfristiga standardiserade 

optioner. En termin (future eller forward på engelska) är ett avtal där båda kontrahenter 

förbinder sig att köpa respektive sälja en viss mängd av en tillgång till ett bestämt pris 

vid en avtalad framtida tidpunkt. I Sverige finns det organiserad handel med 

indexterminer, ränteterminer och aktieterminer.  

 

På finansmarknaden förekommer även en del andra finansiella instrument som 

swappar, CFD (contract for difference), och FRA (forward rate agreement).  

2.2 Handelsplatser 
2.2.1 Allmänt 

I Sverige, liksom i många andra länder, sker en stor del av värdepappershandeln på 

speciella handelsplatser, såsom börser och marknadsplatser. Andra sätt att anskaffa 

värdepapper är till exempel genom antagande av ett lämnat offentligt erbjudande om 

aktieförvärv eller genom privata värdepappersaffärer utanför den etablerade marknaden 

för handel med finansiella instrument.13 En väl fungerande handelsplats minskar 

transaktionskostnader för värdepappersaffärer. Transaktionskostnader är ett 

samlingsnamn för sökkostnader (kontaktkostnader), kontraktskostnader och 

kontrollkostnader.14 Sökkostnaderna är kostnader för att hitta en motpart i en viss affär 

samt erhålla information om priser och egenskaper av det objekt man ämnar göra affär 
                                                 
12 Hedging innebär att en aktör köper/säljer vissa derivatinstrument för att försäkra sig mot ofördelaktiga 
värdeförändringar i de tillgångar (valutor, aktier, råvaror) som aktören äger. Spekulation kan beskrivas 
som köp/försäljning av något, exempelvis finansiella derivat, i syfte att tjäna pengar på framtida 
prisförändringar. Aktörer som sysslar med arbitrage på finansmarknaden försöker hitta felprissättningar 
av olika finansiella instrument och göra riskfria vinster genom att utnyttja kursskillnader på dessa 
instrument.  
13 af Sandberg, s 13. 
14 Skogh/Lane, s 59. 
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i. Utgifter till advokater och andra experter för att förhandla och upprätta kontrakt (som 

till exempel avser överlåtelse av värdepapper) utgör kontraktskostnader. 

Kontrollkostnaderna uppstår därför att det finns en risk att motparten i en viss 

affärstransaktion inte fullgör sin prestation på ett korrekt sätt.  

 

På handelsplatserna sammanförs professionella och icke-professionella, institutionella 

och privata investerare. Genom handelsplatsernas (till exempel börsens) försorg 

offentliggörs köp- och säljkurser på noterade värdepapper samt annan aktuell 

information. Värdepappershandel som sker på börser och andra organiserade 

handelsplatser kan kontrolleras och regleras av ägare till handelsplatserna eller av 

statliga organ. På detta sätt reducerar handelsplatserna transaktionskostnaderna för 

värdepappersmarknadens aktörer. 

 

Handelsplatserna för omsättning av finansiella instrument kan delas upp på börser och 

marknadsplatser.15 Dessa regleras främst av lagen (1992:543) om börs- och 

clearingverksamhet (LBC). En börs är enligt 1 kap 4 § 1p LBC ett ”företag som har fått 

auktorisation enligt 2 kap att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma 

regelbunden handel med finansiella instrument mellan till verksamheten anslutna 

medlemmar”. En börs är alltså en (av Finansinspektionen) auktoriserad handelsplats, 

som är tillgänglig för handel endast mellan anslutna medlemmar. Dessa skall enligt  

3 kap 1 § LBC vara juridiska personer och uppfylla vissa krav avseende kapitalstyrka 

med mera. Börsmedlemmarna är i praktiken främst banker och fondkommissionärer 

(värdepappersbolag).  

 

Villkor för auktorisation som börs finns i 2 kap LBC. Enligt 2 kap 1 § 1st LBC skall 

börsens verksamhet vara ”sund” och inge förtroende till allmänheten. Börsen skall även 

tillämpa principerna om fritt tillträde, neutralitet och god genomlysning, se 2 kap 1 § 

2st LBC. Börsen skall därför ge tillträde till värdepappershandeln till alla företag, som 

uppfyller kraven för att bli börsmedlemmar, tillämpa börsregler på ett likformigt sätt 

gentemot alla som är delaktiga i handeln samt se till att snabb och korrekt information 

                                                 
15 Kågerman, s 31. 
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om värdepappershandeln ges till börsmedlemmarna och allmänheten. Enligt 4 kap 2 § 

LBC skall börsen ha ändamålsenliga regler för värdepappershandeln samt rutiner för 

marknadsövervakning.16  

 

Rent fysiskt kan börsen vara antingen en särskild lokal, ett börsgolv, där olika 

börsombud (”mäklare”, som är anställda hos börsmedlemmarna) träffas och gör 

värdepappersaffärer eller ett datasystem, som sammanför börsmedlemmarnas köp- och 

säljorder på ett elektroniskt sätt. I det sistnämnda fallet är börsen den centraldator eller 

server, som bearbetar och för ihop olika order. Börsen kan också definieras som ”en 

beteckning för den elektroniska process då säljare och köpare möts i ett digitalt nätverk 

och handlar med varandra”.17 Tack vare den snabba utvecklingen av 

informationsteknologin blir fler och fler börser och andra marknadsplatser elektroniska.  

 
2.2.2 Stockholmsbörsen   

Den största och viktigaste börsen för handel med aktier och flera andra värdepapper i 

Sverige är Stockholmsbörsen. Den kallades tidigare för Stockholms fondbörs och har 

en lång historia. Börsen i Stockholm utgjorde sedan slutet av 1700-talet en 

samlingsplats för köpmän och bankirer som genomförde diverse affärstransaktioner.18 

Inga aktier handlades dock på börsen förrän mitten av 1800-talet, vilket delvis beror på 

att Sverige inte hade någon aktiebolagslag före 1848. Benämningen ”Stockholms 

fondbörs” började användas 1863. Fondbörsens betydelse för samhällsekonomin var 

ganska måttlig på den tiden. År 1896 effektiviserades Stockholms fondbörs verksamhet 

med Köpenhamnsbörsen som förebild.  Uppropssystem, där aktier och andra 

värdepapper uppdelades i två listor, infördes och börsmäklarna skulle avge sina köp- 

och säljkurser direkt vid uppropen. Den nya börsen påbörjade sin verksamhet 1901 och 

hade en kärv start. Under första världskriget och 1920-talet fick dock Stockholms 

fondbörs en kraftig ökning av volymen av värdepappersaffärer, vilket berodde på 

Kreugerkoncernens verksamhet och allmänhetens ökade intresse för 

värdepappersmarknaden. Perioden mellan andra världskriget och slutet av 1970-talet 

                                                 
16 Jfr Stockholmsbörsens regelverk Norex, som behandlas nedan i avsnitt 7.3. 
17 Hansson, s 36. 
18 Moberg/Samuelsson, s 19 ff. 
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var en nedgångstid för börsen. Omsättningen minskade kraftigt på grund av omfattande 

statliga regleringar av kapitalmarknaden. Under 1980- och 1990-talet ökade handeln 

med finansiella instrument enormt tack vare avregleringar av kreditmarknaden och 

valutamarknaden, en tilltagande internationalisering av kapitalmarknaden samt stora 

framsteg inom informationstekniken. Under början av 1990-talet bolagiserades 

Stockholms fondbörs. Innan dess var börsen en säregen association, ”ett privaträttsligt 

subjekt med starka offentligrättsliga inslag”.19 Idag ägs Stockholmsbörsen av företaget 

OMX AB, som även äger fondbörserna i Helsingfors, Köpenhamn, Tallinn, Riga och 

Vilnius.20  

 

Aktiehandeln på Stockholmsbörsen har ökat explosionsartat under de senaste två 

decennierna. Under år 1974 var omsättningen bara två miljarder svenska kronor; år 

1986 uppgick den till omkring 144 miljarder. Aktiehandeln ökade ännu mer under 

1990-talet; omsättningen var exempelvis 1830 miljarder kronor för år 1998, hela 4456 

miljarder under år 2000 och 3391 miljarder under 2004.  

 

Stockholmsbörsen är med i börsalliansen Norex, vars mål är integration av de nordiska 

värdepappersmarknaderna.21 Deltagarna i Norex är de nordiska och baltiska 

fondbörserna.22 De tillämpar ett gemensamt regelverk och ett gemensamt elektroniskt 

handelssystem, SAXESS, som kommer att tas upp i nästa kapitel.  

 

Stockholmsbörsen har 78 börsmedlemmar, varav 66 så kallade avistamedlemmar (som   

inte bedriver handel med derivatinstrument); över hälften av börsmedlemmarna är 

utländska fjärrmedlemmar.23  

 

År 2004 var 277 bolags aktier inregistrerade eller noterade på Stockholmsbörsen.24 Alla 

bolag som vill notera sina aktier på Stockholmsbörsen skall följa börsens regelverk, 

                                                 
19 Moberg/Samuelsson, s 27. 
20 Dessa och följande uppgifter är hämtade från www.omxgroup.com, 2005-01-15. 
21 Kågerman, s 34. 
22 www.norex.com, 2005-01-15; Norex regelverk behandlas i avsnitt 7.3. 
23 www.omxgroup.com/stockholmsborsen, 2005-01-15. 
24 Ibid. 
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som består i första hand av ett omfattande noteringsavtal. Det finns två listor för aktier 

på Stockholmsbörsen, A-listan och O-listan. Aktierna på A-listan är inregistrerade (jfr 

5 kap LBC) och aktierna på O-listan är noterade (jfr 6 kap LBC).25 Börsen ställer 

hårdare krav på de bolag, vars aktier finns på A-listan: dessa bolag skall bland annat ha 

minst tre års verifierbar historia, dokumenterad vinstintjäningsförmåga, effektiv 

ledning och organisation.  

 

NGM är sedan 2003 den andra fondbörsen i Sverige. NGM marknadsför sig själv som 

en flexibel börs för nordiska tillväxtbolag.26  

 

2.2.3 Marknadsplatser 

En auktoriserad marknadsplats är ett alternativ till börsen och regleras i 7 kap LBC.  

Främsta skillnaden gentemot börsen är att det inte finns några krav på medlemskap för 

att delta i värdepappershandeln. Vidare ställs inte lika hårda krav på de företag, vars 

aktier omsätts på en auktoriserad marknadsplats. Marknadsplatserna kan även vara icke 

auktoriserade (på dylika marknadsplatser sker handel med onoterade värdepapper). 

Omsättningen av aktier och andra finansiella instrument är lägre på svenska 

marknadsplatser än på Stockholmsbörsen, men marknadsplatserna behövs för att främst 

mindre, expansiva företag skall ha möjlighet att få tillgång till riskkapital. Exempel på 

svenska marknadsplatser är AktieTorget, Göteborgslistan och Nya Marknaden (som 

administreras av Stockholmsbörsen). 

 
2.3 Emittenter 

Emittenter är bolag, finansiella institut samt när det gäller upplåning på 

kreditmarknaden även kommunerna och staten, som genom utgivning av nya 

värdepapper – emissioner – utnyttjar värdepappersmarknaden för att erhålla kapital, 

som krävs för finansiering av emittenternas verksamhet. I detta sammanhang bör 

framhållas att endast publika aktiebolag får emittera värdepapper på kapitalmarknaden, 

                                                 
25 Kågerman, s 37 f. 
26 www.ngm.se, 2005-01-15. 



 16

1 kap 4 § aktiebolagslagen27 (ABL), e contrario. I praktiken är emittenterna av aktierna 

och de räntebärande finansiella instrumenten (obligationer med mera) stora och 

medelstora aktiebolag, banker, bostadsinstitut och staten.  

 

Det finns flera orsaker till att emittenterna önskar notera sina fondpapper på börsen 

eller andra marknadsplatser. Det främsta skälet är den tidigare nämnda 

kapitalanskaffningen. Andra motiv för notering är28: 

 

 få ett marknadsvärde på företagets tillgångar; 

 att kunna ”betala med egna aktier” vid förvärv av andra företag; 

 skapa likviditet i aktierna för delägare i fåmansföretag; 

 få publicitet – göra bolaget mer känd, vilket är en slags marknadsföring; 

 höja bolagets status i affärsvärlden; 

 underlätta rekrytering av flitiga företagsledare och andra nyckelpersoner; 

 underlätta införandet av olika incitamentsprogram för anställda. 

 

Flera av ovan nämnda skäl kan dock användas även som argument mot en börsnotering 

under vissa omständigheter.29 Marknadens värdering av företag är inte alltid korrekt 

och rationell. Kostnaderna för börsintroduktion kan vara betydande. Noteringen 

innebär även en risk för att företagets aktier senare köps upp av konkurrenter genom ett 

så kallat fientligt uppköpsförfarande (hostile take-over). 

 

Bolag, som vill emittera aktier eller andra fondpapper i viss omfattning skall upprätta 

ett emissionsprospekt, se 4 kap 18-26 §§ ABL (eller 11 kap 12-20 §§ ABL2005). Om 

ett företag vill inregistrera sina aktier på Stockholmsbörsens A-lista skall det upprätta 

ett mer omfattande börsprospekt, som är obligatoriskt enligt 5 kap 5 § 1st LBC. 

 

                                                 
27 SFS-nummer 1975:1385; i den nya aktiebolagslagen (2005:551), i fortsättningen benämnd ABL2005, 
som träder ikraft den 1 januari 2006, motsvaras bestämmelsen av 1 kap 7-8 §§.  
28 Gometz/Ramseyer/Grundvall, s 10 ff. 
29 Gometz/Ramseyer/Grundvall, s 13 f. 
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 Ett noteringsprospekt krävs enligt 2 kap 2 § LHF för notering på O-listan och andra 

organiserade marknadsplatser för handel med finansiella instrument. De olika 

prospekten skall ge en omfattande och aktuell information om företaget-emittenten och 

dess ekonomiska ställning. Prospekten är nödvändiga för att potentiella investerare 

skall kunna göra en välgrundad bedömning av företagets verksamhet. Skillnaden 

mellan de olika typerna av prospekten ligger i olika krav på information om det 

aktuella företaget och erbjudandet.30 

 

Ett noteringsavtal mellan börsen/marknadsplatsen och emittenten är en annan mycket 

viktig förutsättning för marknadsnotering. 

 

2.4 Centrala värdepappersförvarare och clearingorganisationer 

Finansiella instrument som omsätts på kapitalmarknaden i Sverige är sedan början av 

1990-talet dematerialiserade. Det innebär att det överhuvudtaget inte finns några 

pappersdokument, till exempel aktiebrev, som representerar delägarrätter och 

fordringsrätter. Äganderätt och andra rättigheter till aktier och övriga finansiella 

instrument kommer istället till uttryck i en registrering på särskilda elektroniska konton 

i datasystem, som finns hos en central värdepappersförvarare. Det kontobaserade 

systemet kommer att behandlas i kapitel fyra.  

 

Central värdepappersförvarare (CVF) är ett företag som av Finansinspektionen fått 

auktorisation att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister, se 1 kap 3 § 

lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (LKF). Generella krav för 

auktorisation finns i 2 kap LKF. Kontoföringsverksamheten skall bedrivas med hög 

säkerhet och effektivitet och allmänhetens förtroende för kontoföringsfunktionerna 

skall upprätthållas. Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter med ytterligare krav på 

de företag, som önskar att bli auktoriserade som CVF.  

 

                                                 
30 För en genomgång av olika prospekt, noteringsavtal med mera, se af Sandberg C, Börsnotering – 
regler och ansvar. 
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Idag finns det endast en central värdepappersförvarare i Sverige – det är ett företag som 

heter Värdepapperscentralen AB (VPC). Det ägs av banker och värdepappersbolag, där 

företaget OMX AB och de fyra storbankerna Föreningssparbanken, Skandinaviska 

Enskilda Banken (SEB), Svenska Handelsbanken och Nordea är huvudägare.31 VPC 

hade ett lagstadgat monopol på kontoföring av aktier före LKF: s ikraftträdande. Idag 

är det möjligt för alla företag, som uppfyller de hårda kraven i 2 kap LKF samt 

Finansinspektionens föreskrifter att etablera sig som central värdepappersförvarare i 

Sverige. Någon konkurrens till VPC har dock fortfarande inte uppkommit. 

 

VPC:s verksamhet består av flera delområden, bland annat registerföring för emittenter 

(utgivare av finansiella instrument), kontohållning av finansiella instrument för 

investerare och värdepappersinstitut (banker och värdepappersbolag) samt clearing och 

settlement av affärer med kontobaserade värdepapper. 

Här är en illustration över VPC:s tjänster: 

 

 
Källa: www.vpc.se 

 

Registerföringen och kontohållningen sköts i enlighet med LKF och 3 kap ABL32 och 

behandlas i den här uppsatsens fjärde kapitel. Clearingverksamheten kräver ett särskilt 

tillstånd från Finansinspektionen enligt 1kap 1 § 2st LBC. Clearing kan definieras som 

                                                 
31 www.vpc.se, 2005-01-15; sedan december 2004 äger VPC den finska motsvarigheten APK Oy.  
32 Det motsvaras av främst 5 kap och vissa delar av 4 kap i ABL2005. 
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en sammanställning och en uträkning av förpliktelser att betala eller leverera aktier 

eller andra finansiella instrument.33 Förutsättningarna för att bli godkänd som en 

clearingorganisation finns i 8 kap LBC och vissa bestämmelser om själva 

verksamheten i 9 kap LBC. Den verksamhet som idag bedrivs av VPC grundar sig 

följaktligen på tillstånd enligt både LBC och LKF. VPC agerar således både som en 

clearingorganisation och central värdepappersförvarare. 

 

Förutom VPC finns det några andra clearingorganisationer med olika uppgifter. 

Stockholmsbörsen agerar som en så kallad central motpart vid clearing av affärer på 

den svenska derivatmarknaden. Det innebär att Stockholmsbörsen tar över ansvaret för 

förpliktelsernas fullgörande gentemot båda parter i en transaktion – börsen går in som 

köpare gentemot säljaren och som köpare mot säljaren.34 För detta åtagande tar 

Stockholmsbörsen betalt av de inblandade aktörerna och ställer krav på betryggande 

säkerheter. Observera att VPC i dagsläget inte agerar som en central motpart vid 

clearingen av värdepappersaffärerna på aktiemarknaden och kreditmarknaden.  

 

Bankgirocentralen är en clearingorganisation, som sysslar med betalningsförmedling, 

betalningsinformation och clearing av främst massbetalningar mellan bland annat 

banker, myndigheter, företag och privatpersoner.  
 

Clearingorganisationerna har clearingmedlemmar, som får delta i 

clearingverksamheten, 8 kap 6 § LBC. Medlemmarna är ofta samma företag som är 

börsmedlemmar, nämligen banker och värdepappersbolag.   

 

2.5 Värdepappersinstitut (banker och fondkommissionärer)  

2.5.1 Allmänt om värdepappersinstitutens verksamhet  

 

Värdepappersinstitut är ett samlingsnamn för svenska värdepappersbolag (tidigare 

kallades dessa bolag för fondkommissionärer och den här beteckningen används 

                                                 
33 Se t ex Håkansson m fl, s 17; clearingen behandlas i avsnitt 3.3. 
34 Kågerman, s 49. 
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fortfarande synonymt), svenska banker35 och vissa utländska företag med filial i 

Sverige, se 1 kap 2 § 1 st 4 p lagen (1991:981) om värdepappersrörelse (LVPR). 

Värdepappersinstituten är viktiga intermediärer, det vill säga mellanmän, i det 

finansiella systemet. De har tillstånd36 att bedriva värdepappersrörelse, som definieras i 

1 kap 3 § LVPR och kan sägas bestå av:  

 

• Kommissionshandel (handel med finansiella instrument för annans räkning i 

eget namn); 

• Mäkleri (förmedling av kontakt mellan förvärvare och överlåtare av finansiella 

instrument); 

• Egenhandel (handel med finansiella instrument för egen räkning); 

• Kapitalförvaltning (förvaltning av någon annans finansiella instrument); 

• Corporate finance (medverkande vid emissioner av värdepapper, upprättande av 

prospekt, garantigivning i samband med emissionerna med mera). 

 

Kommissionshandeln är antagligen det som oftast förknippas med 

värdepappersinstitutens verksamhet. En aktörs (kunds) uppdrag till 

väderpappersinstitutet att köpa eller sälja värdepapper på börsen utgör ofta ett 

kommissionsavtal. Enligt 1 kap 9 § LVPR regleras kommissionshandeln med 

värdepapper av en dispositiv civilrättslig lag (1914:45) om kommission (KommL). 

Även ålderdomliga bestämmelser om sysslomän, som finns i 18 kap handelsbalken 

(HB), kan förmodligen i sällsynta fall tillämpas på rättsförhållandet mellan ett 

värdepappersinstitut och dess kund. Den rättsliga problematiken kring kommission 

behandlar jag i det sjunde kapitlet.  

 

Mäklare skiljer sig från kommissionärer, eftersom de fungerar som en sammanförande 

länk mellan säljare och köpare av exempelvis värdepapper, men tar inte någon egen del 

                                                 
35 En bank är ett företag med tillstånd att ta emot inlåning på konto från allmänheten, bevilja krediter 
samt sköta betalningsförmedling via generella betalningssystem. Se lag (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse. Banker får även syssla med bland annat valutahandel, värdepappersrörelse och 
finansiell rådgivning.  
36 Se 2 kap LVPR. 
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i affären. Beteckningarna ”börsmäklare” och ”aktiemäklare” är därför långtifrån alltid 

juridiskt korrekta, eftersom fondkommissionsfirmor och banker ofta agerar som 

kommissionärer. 

 

Bestämmelserna i 1 kap 3 § 1-5 LVPR utgör värdepappersrörelsens kärnverksamhet. 

Värdepappersbolagen får även, efter Finansinspektionens medgivande, bedriva 

sidoverksamhet, som består av förvaring av värdepapper i en så kallad depå, finansiell 

rådgivning till kunderna, mottagande av medel på konto eller med 

redovisningsskyldighet, valutaväxling och viss kreditgivning, se 3 kap 4 § LVPR. 

 

2.5.2 Börsmedlemmar, clearingmedlemmar, kontoförande institut, förvaltare 

Många värdepappersinstitut har utöver de ovannämnda sysslorna ett eller flera tillstånd 

för att agera som:  

 

• börsmedlem på börsen jämlikt 3 kap 1 § samt 1a § 1st 1p LBC; 

• clearingmedlem hos VPC i enlighet med 8 kap 6 § samt 7 § 1st LBC; 

• kontoförande institut hos VPC jämlikt 3 kap 1 § samt 2 § 1st och 2st 4p LKF; 

• förvaltare av sina kunders finansiella instrument hos VPC enligt 3 kap 7 § LKF. 

 

Banker kan dessutom vara likvidbanker vid avveckling av aktieaffärer genom VPC-

systemet. Ett värdepappersinstitut behöver givetvis inte ha alla ovannämnda tillstånd 

för att bedriva värdepappershandel utan kan anlita andra aktörer på marknaden, som på 

institutets uppdrag kan sköta någon av de berörda funktionerna.  

 

2.6 Investerare  

Investerare är ett samlingsnamn för de företag, finansiella institutioner och 

privatpersoner som placerar eller har för avsikt att placera eller omplacera sitt kapital i 

finansiella instrument.37 Majoriteten av befolkningen i Sverige sparar i aktier och andra 

fondpapper, antingen direkt eller via något mellanled, som värdepappersfonder. Företag 

investerar pengar på värdepappersmarknaden för att erhålla en bra avkastning på sina 

                                                 
37 af Sandberg, s 32. 
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likvida medel. Det gäller även statliga pensionsfonder och försäkringsbolag, som 

förvaltar mycket stora penningbelopp. Försäkringsbolagens verksamhet regleras av 

särskild näringsrättslig lagstiftning, främst försäkringsrörelselagen (1982:713) och 

behandlas ej i den här uppsatsen.  

 

En annan vanlig grupp av institutionella investerare är investmentbolag, vilka ofta har 

som affärsidé att förvärva och äga (betydande) aktieposter i andra företag och 

därigenom styra dessa.  Även värdepappersfonders verksamhet består av ägandet av 

aktier och andra värdepapper i börsnoterade företag. Det finns dock flera skillnader 

mellan investmentbolagen och värdepappersfonderna. Investmentbolagen är vanliga 

aktiebolag, medan värdepappersfonderna inte är några juridiska personer utan är en 

slags ekonomisk gemenskap mellan fondens andelsägare. Fonderna förvaltas av 

fondbolag. Fondandelarna ökar eller minskar i antal beroende på hur många 

fondandelsägare det finns i ett visst ögonblick.38 Värdepappersfonderna, liksom 

specialfonder och hedgefonder, regleras genom en ny lag (2004:46) om 

investeringsfonder, som bygger på ett EU-direktiv. 

 

2.7  Finansinspektionen m m  

Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet som övervakar cirka 2500 företag på 

finansmarknaden – alla banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag, 

försäkringsmäklarbolag, fondbolag, värdepappersbolag, börser, auktoriserade 

marknadsplatser och clearingorganisationer.39 FI:s huvudsakliga uppgifter är att bidra 

till stabiliteten och effektiviteten i det finansiella systemet och motverka uppkomsten 

av finanskriser genom tillsyn av företag, marknadsövervakning, analys, regelgivning 

och tillståndsgivning. Ett gott konsumentskydd inom finanssektorn är också ett explicit 

mål för Finansinspektionen. 

 

Finansinspektionen utfärdar bindande föreskrifter för finansmarknadens aktörer. Jag 

skall här kort beröra två föreskrifter, som är relevanta för den här framställningen. Den 

                                                 
38 Se Lundquist m fl, s 51 ff. 
39 www.fi.se, 2005-01-15. 
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ena heter ”Finansinspektionens föreskrifter om marknadsövervakning vid börser, 

auktoriserade marknadsplatser och värdepappersinstitut” (FFFS 2001:5). Den här 

föreskriften har vittgående krav på organisation av marknadsövervakningen. Börsen 

skall genom sitt system för marknadsövervakning snabbt kunna identifiera onormala 

kursrörelser på finansiella instrument och se till att aktörer, som deltar i 

värdepappershandeln följer lagar och börsens egna regelverk. Avdelningen för 

marknadsövervakningen vid en börs skall dessutom ha kapacitet att inhämta 

information från börsmedlemmar, som medverkar i handeln i syfte att utreda eventuella 

lagöverträdelser, som exempelvis otillbörlig kurspåverkan och insideraffärer.  

 

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om uppföranderegler på 

värdepappersmarknaden (FFFS 2002:7) skall ett värdepappersföretag bland annat 

dokumentera uppgifter om sina kunders identitet (4 kap), lämna information om sig 

själv, om värdepapperstjänster och finansiella instrument (5 kap) och dokumentera 

samtliga affärsuppdrag (sälj- och köporder) när de tas emot från en kund, även när det 

sker genom en automatisk orderförmedling (6 kap). Vidare finns det relativt detaljerade 

bestämmelser om anmälningsskyldighet till börsen vid avslut i finansiella instrument 

(10 kap) och om avräkningsnotor (11 kap).  

 

Det finns ytterligare några aktörer på värdepappersmarknaden, vars verksamhet har en 

viss normerande effekt för marknadens aktörer. Till exempel verkar Aktiemarknads-

nämnden och Näringslivets börskommitté för att upprätthålla en god sed på den 

svenska kapitalmarknaden genom att utfärda rekommendationer och göra uttalanden.  

Svenska Fondhandlareföreningen, som är en samarbetsorganisation för 

värdepappersföretag, har gett ut flera standardavtal avseende handeln på 

värdepappersmarknaden. En del av dessa kommer att tas upp nedan i kapitel sju.
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3 En aktieaffär på börsen – avslut, clearing och settlement 
3.1 SAXESS – börsens elektroniska handelssystem  

Sedan 1990 bedrivs handeln med aktier och flera andra fondpapper på 

Stockholmsbörsen i ett elektroniskt orderdrivet handelssystem, SAXESS (Stockholm 

Automated eXchange). SAXESS kan sägas bestå av tre huvuddelar, nämligen det 

centrala SAXESS-systemet, ett nätverk, som förbinder börsens centraldator med 

värdepappersinstitutens datorer samt ett lokalt handels- eller affärssystem, som finns i 

varje börsmedlems kontor. Börsmäklare, som är anställda hos någon av 

börsmedlemmarna (bankerna och fondkommissionärerna), arbetar från sina kontor via 

datorer (arbetsstationer), som är uppkopplade mot börsens centralserver.40 SAXESS är 

ett decentraliserat system, som kan hantera mer än 2000 order i sekunden. Alla 

börsmäklare har via sina bildskärmar tillgång till elektroniska orderböcker för diverse 

aktieslag. Via SAXESS får mäklarna realtidsinformation om kursutvecklingen på olika 

finansiella instrument, om orderdjup (det är en lista eller en grafisk illustration över 

vilka köp- och säljorder som för tillfället är lagda för ett visst värdepapper) och vilka av 

orderna går till avslut, indexutvecklingen, rapporter med mera. Alla börsmedlemmar 

erhåller den senaste marknadsinformationen samtidigt.41  

 

Större delen av handeln sker med börsposter (handelsposter), men det finns även en 

småordersmarknad. En handelspost avser det antal aktier som är värt runt 20000 kronor 

om aktien är noterad på A-listan eller cirka 10000 kronor om aktien är noterad på O-

listan. Nedan följer en beskrivning av en hypotetisk transaktion via Stockholmsbörsen. 

 

3.2 Orderläggning, matchning och avslut  

Varken en privatperson eller ett ”vanligt” företag kan handla aktier direkt på börsen 

utan måste anlita en börsmedlem, nämligen en bank eller en fondkommissionär för att 

genomföra en aktieaffär. Även när man köper och säljer aktier via Internet går affären 

via nätmäklaren, som är en börsmedlem. En aktieaffär genomgår flera led innan den är 

avslutad. I stora drag ser processen ut enligt följande:  

                                                 
40 www.norex.com, 2005-01-15. 
41 Ibid. 
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Beslut om handel  >  Orderläggning  > Matchning  > Avslut på börsen > 

Kontroll/Clearing > Avveckling (Settlement)  > Registerföring i VPC-systemet 
 

 
Källa: www.vpc.se 
 

En person, låt oss kalla henne för X, bestämmer sig för att köpa aktier på börsen. Ett 

beslut att handla ett visst finansiellt instrument fattas, i alla fall i teorin, av en aktör 

(köparen) utifrån bland annat allmän makroekonomisk information och 

värdepappersspecifik information.42 X kontaktar ett värdepappersinstitut (bank eller 

fondkommissionär), där hon är kund eller har något liknande avtalsförhållande43 med 

och ger en order att förvärva ett bestämt antal aktier av ett specifikt företag. 

Ordergivningen kan även ske via värdepappersinstitutets webbsida utan någon egentlig 

omedelbar kontakt med institutets företrädare. X har ofta ett särskilt konto med likvida 

medel hos värdepappersinstitutet samt en depå för förvaring av de värdepapper, som X 

eventuellt äger redan nu och för de värdepapper som hon ämnar köpa.44 Termer ”depå” 

och ”förvaring” avser abstrakta företeelser, enär det inte finns några fysiska 

värdepapper att förvara (samma sak gäller begreppet ”konto” – det finns inga sedlar 

och mynt, som deponeras på kontot). När X avger en köporder kontrollerar 

värdepappersinstitutet, ofta automatiskt genom sitt affärssystem, att X har tillräckligt 

                                                 
42 SOU2000:11, bilaga B, s B:280. 
43 Avtal om konto, depå med mera mellan värdepappersinstitutet och dess kunder kommer att behandlas i 
avsnitt 7.2.  
44 Värdepappersinstitut, som inte är banker behöver speciella tillstånd för att kunna ta emot medel från 
sina kunder på kontot och för att förvara deras värdepapper i depå, se avsnitt 2.5.1. 
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med kapital på sitt konto.  Om X skulle lägga in en säljorder skulle institutet på samma 

sätt kontrollera att de värdepapper X hade för avsikt att avyttra fanns registrerade på 

X:s depå. 

 

Det kan vara på sin plats att nämna att det finns två huvudsakliga typer av order, 

nämligen marknadsorder och limitorder.45 En marknadsorder att köpa innebär att 

värdepappret inhandlas så fort som möjligt till lägsta möjliga rådande marknadskurs. 

En limitorder att köpa ett visst finansiellt instrument betyder att köparen tillkännager ett 

högsta pris, som köparen kan acceptera. Om priset på marknaden (kursen på 

värdepappret) är högre än köparens högsta bud blir det ingen affär.   

 

Ordern, som X har lämnat till värdepappersinstitutet, vidarebefordras av institutets 

börsmäklare till börsens handelssystem (SAXESS) och registreras där. Ordern kan även 

överföras till SAXESS genom en så kallad automatisk orderförmedling, alltså utan 

inblandning av mäklaren eller annan anställd hos värdepappersinstitutet.46 Inom 

handelssystemet görs en automatisk sortering av alla inkomna order efter pris och tid.47 

Den lägsta säljkursen och den högsta köpkursen placeras högst upp i den elektroniska 

orderboken (som kan ses av alla börsmäklare). Handelssystemet rangordnar orderna 

med samma pris efter tidsordning.   

 

En börsmäklare kan effektuera X:s köporder på två sätt, antingen genom automatisk 

matchning i SAXESS eller genom manuell avslutsregistrering.48 Den automatiska 

matchningen är en datoriserad rutin i handelssystemet49, som sammanför inlagda order 

när köp- och säljkurser stämmer överens utan att börsmäklaren behöver kontakta sin 

motpart. Orderna exekveras direkt i orderboken. Den köporder, som X avgivit, ligger 

kvar i systemet under hela handelsdagen (och ibland ännu längre) tills det finns 

                                                 
45 SOU2000:11, bilaga B, s B:282.  
46 Automatisk orderförmedling definieras i börsens regelverk Norex (s 12) som ”det förfarande genom 
vilket en [börs]medlem genom användning av Internetanslutningar eller andra dataanslutningar mellan 
medlemmen och dess kund, elektroniskt och automatiskt direkt till handelssystemen överför order som 
registrerats av kunden”. 
47 Lundquist m fl, s 100.  
48 Lundquist m fl, s 102.  
49 SOU2000:11, bilaga B, s B:282.  
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motsvarande säljorder att göra avslut mot i orderboken. Värdepappersaffärer, som avser 

större belopp, sker ibland vid sidan av börsens handelssystem genom att exempelvis två 

börsmäklare gör en affär via telefon. Det gäller även inbördes affärer, det vill säga 

affärer där säljaren och köparen är kunder hos samma värdepappersinstitut. Dylika 

transaktioner skall snarast möjligt anmälas till SAXESS genom den manuella 

avslutsregistreringen.50  

 

Ett avslut är själva avtalet om överföring av äganderätten till finansiella instrument.51 

Avslutet kan göras av en börsmedlem antingen för egen eller för annans räkning (i 

kommission). De flesta avsluten skall rapporteras till SAXESS tillsammans med bland 

annat följande information om den genomförda affären: det relevanta finansiella 

instrumentets identitet och antal, priset till vilket avslutet skett, börsmäklaridentitet och 

motpartsidentitet samt datum och tidpunkt för avslutet.52  

 

Vidare skall en avräkningsnota alltid upprättas enligt 3 kap 9 § LVPR vid köp, 

försäljning eller byte av finansiella instrument. Avräkningsnotan är ett kvitto på att en 

aktieaffär hade genomförts. Köparen X skall senast dagen efter avslutet erhålla en 

avräkningsnota från värdepappersinstitutet. Den kan även skickas elektroniskt via 

Internet. När X:s order har kommit till ett avslut är det dags för nästa steg i 

transaktionskedjan, nämligen clearingen. 

 

3.3 Clearing och settlement (avveckling)  

Clearingen utgör, som tidigare nämnts, en uträkning och verifiering av de förpliktelser, 

som uppstår på grund av en genomförd värdepappersaffär. Clearingen är 

kontrollmomentet i transaktionskedjan. Värdepappersinstitutet, som utfört X:s order,  

stämmer bland annat av följande53: 

 att man har förvärvat rätt typ av finansiellt instrument; 

  att säljaren är ägare till instrumentet; 

                                                 
50 Lundquist m fl, s 102.  
51 Lundquist m fl, s 104.  
52 Ibid. 
53 SOU2000:11, bilaga B, s B:283 f.  
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  att köparen X har tillräckligt med likvida medel för att betala för det förvärvade 

värdepappret (om man inte gjort den här kontrollen redan före avslutet). 

 

Den här kontrollen gör värdepappersinstitutet i egenskap av clearingmedlem i VPC:s 

tekniska system för registrering av värdepapper samt clearing och avveckling av 

transaktioner med värdepapper.54 Det finns ingen särskild lagreglering av själva 

clearingförfarandet. Värdepappersinstitutet är istället tvunget att, som clearingmedlem, 

följa bestämmelserna i VPC:s allmänna villkor för kontoföring och clearing, som utgör 

en del av anslutningsavtalet mellan VPC och clearingmedlemmar, kontoförande institut 

och förvaltare.  

 

Clearingen i VPC-systemet kan närmare delas upp i flera följande moment.55 Först 

noterar köparen X:s värdepappersinstitut (i egenskap av clearingmedlem) ett 

överföringsuppdrag i VPC-systemet.56 Sedan sker matchning av det köpuppdrag, som 

värdepappersinstitutet lämnat till VPC-systemet. Den nyss nämnda matchningen bör 

inte förväxlas med den matchning, som görs i börsens handelssystem. Matchningen 

innebär i det här sammanhanget en kontroll av att båda clearingmedlemmarnas 

registreringar i VPC-systemet om värdepappersaffären överensstämmer. Den andra 

clearingmedlemmen agerar här å värdepapperssäljarens vägnar. De kriterier som skall 

överensstämma i VPC-systemet för att matcha en värdepappersaffär är bland annat: 

motpart, avslutsdag, likviddag (samma som avvecklingsdag, varom nedan), antal 

värdepapper, värdepapprets identifikationskod ISIN (International Securities 

Identification Number) samt likvidbelopp.57 Sedan matchning skett kan ingen av 

parterna ensidigt återkalla sitt överföringsuppdrag. Nästa steg i clearingprocessen är en 

undersökning av clearingmedlemmarnas värdepappersleverans- och 

betalningskapacitet. Detta sker inom VPC-systemet genom automatisk 

täckningskontroll för samtliga matchade leverans- och betalningsinstruktioner. Efter en 

                                                 
54 Systemet är godkänt av Finansinspektionen enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av 
förpliktelser på finansmarknaden, www.vpc.se, 2005-01-15. 
55 Stycket bygger på VPC:s allmänna villkor, s 50 ff.  
56 Detta sker direkt efter avslutet på börsen, men sköts inte av börsmäklaren utan av en särskild avdelning  
hos värdepappersinstitutet, i finansvärlden känd som back-office. 
57 Clearing och avveckling i VPC-systemet, s 6. 
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genomgången täckningskontroll sker en klarmarkering, som innebär att VPC-systemet 

ger överföringsuppdragen en särskild status, som markerar att clearingmedlemmarna 

har säkerställt att leverans och betalning kommer att inträffa. Här övergår clearingen i 

avveckling (settlement), som är en term som betecknar ett slutgiltigt fullgörande av en 

värdepappersaffär där överföringen av äganderätten till värdepappret går från säljaren 

till köparen, samt överföringen av betalningen från köparen till säljaren äger rum.58  

 

Avvecklingen kan ske antingen brutto eller netto. Bruttoavveckling betyder att varje 

värdepapperstransaktion avvecklas för sig.59 Denna avvecklingsmetod begränsar olika 

avvecklingsrisker, men är likviditetskrävande och relativt kostsamt. Genom 

nettoavveckling kan parter, som gjort flera värdepappersaffärer med varandra under 

samma dag kvitta – netta – inkommande betalningar mot utgående eller utgående 

värdepappersleveranser mot inkommande. Nettoavveckling reducerar de avvecklade 

volymerna och frigör likviditet, men det finns en risk att en fallerande 

värdepappersaffär kommer att få en stor negativ spridningseffekt i det finansiella 

systemet. Nettningssystem kan vara antingen bilaterala eller multilaterala. Ett 

kvittningsförfarande mellan två enskilda aktörer i taget utgör bilateral nettning. I 

multilaterala nettningssystem sker nettning gentemot alla parter, som utfört 

transaktioner i systemet under en viss dag.  

 

I VPC-systemet används främst bruttoavveckling.60   I dagsläget sker avvecklingen av 

majoriteten av aktieaffärer i VPC-systemet enligt principen T+3, vilket innebär att 

avvecklingen sker tre bankdagar efter avslutsdagen (trade day). VPC avvecklar 

aktieaffärerna vid ett antal fasta tidpunkter under avvecklingsdagen.61 Detta förfarande 

benämns DTGS (Designated Time Gross Settlement). VPC tillhandahåller även 

bruttoavveckling i realtid, RTGS (Real Time Gross Settlement), vilken äger rum 

kontinuerligt under avvecklingsdagen. RTGS kan användas för att reducera 

motpartsrisken eller när en viss aktör behöver disponera värdepapper eller likvid 

                                                 
58 SOU2000:11, bilaga B, s B:284 f. 
59 SOU2000:11, bilaga B, s B:369 f. 
60 Clearing och avveckling i VPC-systemet, s 3. 
61 VPC:s allmänna villkor, s 50 f.  
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omgående. Realtidsavvecklingen möjliggör att avslutsdagen och avvecklingsdagen 

sammanfaller, vilket innebär att avvecklingen kan ske nästan samtidigt med avslutet på 

börsen (T+0). Dylik avvecklingsprocess är dock ännu ganska dyrbar och kräver 

avancerade tekniska system med en stor kapacitet.62 

 

VPC sköter avvecklingen enligt metoden synkroniserad leverans mot betalning, även 

kallas för DVP (Delivery versus Payment).63 Det innebär att leveransen av 

värdepapper, eller mer korrekt överföringen av äganderätten till dessa till köparens 

värdepapperskonto, och betalningen sker samtidigt. DVP-metoden kan liknas vid den 

köprättsliga principen Zug-um-Zug, enligt vilken utförandet av parternas prestationer 

skall ske samtidigt. Avvecklingen av betalningarna, också kallad likvidavvecklingen, 

sker mellan säljarens och köparens likvidbanker via Riksbankens betalningssystem 

RIX.64 En likvidbank arbetar på uppdrag av en clearingmedlem, till exempel en 

fondkommissionär. Samma värdepappersinstitut kan vara både clearingmedlem och 

likvidbank om institutet har tillstånd att bedriva bankverksamhet, jfr avsnitt 2.5.2.  

Överföringen av de finansiella instrumenten sker i form av kontoregistreringar i VPC-

systemet.  

 

När avvecklingen av en värdepappersaffär är klar skickar VPC en VP-avi till säljaren 

och köparen.65 Avin är en bekräftelse på att förändringen i parternas innehav av 

värdepapper (på värdepapperskontona) samt erläggandet av likviden är bokförda. VP-

avierna skickas dock inte till innehavare av förvaltarregistrerade instrument. 

Kontoföringen av finansiella instrument i VPC-systemet kommer att behandlas i nästa 

kapitel.  

 

3.4 Risker i samband med avvecklingsprocessen  

Det kan förekomma ett antal risker under clearingen och avvecklingen av värdepapper. 

Dessa risker finns även inom den reala ekonomin, men riskexponeringen inom 

                                                 
62 SOU 2000:11, bilaga B, s B:285. 
63 VPC:s allmänna villkor, s 8. 
64 SOU 2000:11, bilaga B, s B:383. 
65 Håkansson m fl, s 23. 
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finanssektorn är högre och kan leda till drastiska negativa följdeffekter, som kan 

påverka hela sektors stabilitet.66 Det beror bland annat på att flera aktörer på 

värdepappersmarknaden är ömsesidigt beroende. Det är därför viktigt att känna till 

dessa risker och minimera dem genom riskhantering. Riskerna, som förknippas med 

avvecklingsprocessen är främst följande.67 

 

 Ersättningskostnadsrisk68 som är en risk för att en värdepapperstransaktion 

måste ersättas med en ny till ett sämre pris med en tredje part om aktörerna inte 

kommer överens om detaljerna i transaktionen eller om en aktör inte kan 

leverera värdepappren på avvecklingsdagen. 

 Likviditetsrisk är en risk, som säljaren är exponerad för, att köparen inte betalar 

för värdepappret i rätt tid eller inte förmår att betala alls. Säljaren måste 

följaktligen avyttra värdepappret till en tredje man med en risk att 

försäljningspriset blir lägre och att det tar längre tid för säljaren att överlåta 

värdepappret (det försämrar säljarens likviditet).   

 Full kreditrisk är en risk för en aktör för att motparten i en värdepappersaffär 

inte fullgör sin del av avtalet trots att aktören uppfyllt sina förpliktelser.  Om 

leveransen av värdepappret och likviden för det inte sker samtidigt löper den 

part, som först blivit klar med sina skyldigheter full kreditrisk. 

 Systemrisk är ur samhällsekonomisk synvinkel antagligen den mest 

betydelsefulla risken. Den innebär att likviditetsproblem eller soliditetsproblem 

hos en aktör sprider sig till andra aktörer på ett sådant sätt och i en sådan 

omfattning att stabiliteten i hela finansiella systemet blir hotad. Sannolikheten 

för att den här risken blir verklighet är liten men konsekvenserna i de fall 

problemen skulle inträffa skulle kunna vara drastiska och mycket kostsamma. 

  Operationell risk är en risk för diverse störningar och avbrott i clearingsystem, 

avvecklingssystem och andra vitala tekniska processer. Det kan till exempel 

vara risken för ett datorhaveri orsakad av ett datavirus. Men den operationella 

                                                 
66 Kågerman, s 25. 
67 Avsnittet bygger på SOU 2000:11, bilaga B, s 360 ff. 
68 “Motpartsrisker” och ”avvecklingsrisker” är samlingsnamn för ersättningskostnadsrisk, likviditetsrisk 
och full kreditrisk.  
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risken kan också inbegripa risken för att misstag görs av någon person, som 

arbetar med avvecklingssystemet (den mänskliga faktorn).  

 Legal risk aktualiseras om det finns oklarheter i de regler, som styr 

avvecklingsprocessen, om slutgiltigheten i en värdepappersaffär. Legala risker 

uppstår även när det finns osäkerhet kring äganderättsförhållanden.  

 

De ovannämnda riskerna kan hanteras på flera sätt. En värdepappersmarknad med en 

hög likviditet minskar likviditetsrisken och ersättningskostnadsrisken.69 Vidare kan 

riskerna reduceras genom att tiden mellan avslutsdagen och avvecklingsdagen 

minimeras.70 I VPC-systemet är den fulla kreditrisken i princip eliminerad, eftersom 

VPC tillämpar DVP-metoden vid avveckling av värdepapperstransaktioner. 

Riskhanteringen kan även omfatta skapande av säkrare rutiner för clearing samt 

fastställande av krav på clearingmedlemmarnas finansiella styrka och kompetens. 

Stiftande av tydliga och konsekventa lagar och andra författningar, som reglerar 

avveckling och registerföring av finansiella instrument, kan minska systemrisken och 

de legala riskerna. Riskerna kan även ofta regleras i avtal mellan de berörda aktörerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 SOU 2000:11, bilaga B, s B:283 f; nettning kan också användas för att minska likviditetsrisken. 
70 SOU 2000:11, bilaga B, s B:363. 
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4 Kontoföring av finansiella instrument 
4.1 Bakgrund 

Äganderätten till aktierna representeras av aktiebrev i ett helt pappersbaserat 

aktiehanteringssystem71, som torde ha existerat sedan uppkomsten av det rättsliga 

institutet ”aktiebolag”. Aktiebreven behandlas i flera avseenden som löpande 

värdepapper, se 3 kap 6 § 1st ABL72, som hänvisar till värdepappersrättsliga regler i  

13 §, 14 § och 22 § i lagen (1936:81) om skuldebrev. Termen ”värdepapper” har 

historiskt sett använts för att beteckna särskilda dokument, som var bärare av specifika 

rättigheter och var avsedda för allmän omsättning. Flera viktiga rättsverkningar är 

knutna till besittningen – det fysiska innehavet av aktiebreven. En aktieägare som vill 

överlåta sina aktier måste överlämna aktiebreven till sin motpart.  

 

Det pappersbaserade aktiehanteringssystemet har sedan flera decennier tillbaka visat 

sig vara ineffektivt och ganska olämpligt för bolag, vars aktier omsätts på 

värdepappersmarknaden. Systemet var kostsamt och tidskrävande på grund av det 

stadigt växande antalet transaktioner, som genomfördes på värdepappersmarkanden. 

Det var även riskabelt, eftersom aktiebreven kunde slarvas bort, stjälas eller förfalskas. 

Dessa faktorer och den kraftiga utvecklingen av informationsteknologin ledde så 

småningom till en framväxt av två alternativa system för hantering av aktier och andra 

finansiella instrument.  

 

Det ena systemet bygger på immobilisering av värdepapper, vilket innebär att det 

existerar ett eller flera fysiska värdepapper, till exempel aktiebrev, som dock inte får 

omsättas på någon marknad.73 Dessa värdepapper är permanent och säkert förvarade i 

ett centralt valv, som finns hos en central värdepappersförvarare. Ägare till 

värdepappren får sina innehav registrerade på speciella elektroniska konton och depåer. 

Registreringarna sköts av banker eller andra värdepappersinstitut. Det sakrättsliga 

skyddet är i ett immobiliserat system sålunda inte knutet till den fysiska traditionen  av 

dokumenten, utan till tidpunkten för noteringar i det register, som förs av den centrala 
                                                 
71 Kågerman, s 244 f. 
72 6 kap 8 § ABL2005. 
73 Beckman m fl, s 311. 
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värdepappersförvararen. Systemet med immobiliserade finansiella instrument används 

av VPC för kontoföring av utländska fysiska värdepapper, som omsätts på den svenska 

värdepappersmarknaden. 

 

Det andra systemet för en papperslös hantering av finansiella instrument bygger på 

dematerialisering. Istället för att ha ett underliggande pappersdokument som bärare av 

rättigheten representeras äganderätten till aktier och andra värdepapper av en 

datorbaserad registrering på särskilda konton hos en central värdepappersförvarare. 

Dematerialiserade finansiella instrument uppkommer och existerar enbart i de 

elektroniska konton som förs av värdepappersförvararen.74  

 
I Sverige är, som jag nämnde tidigare, alla svenska finansiella instrument, som omsätts  

på värdepappersmarknaden, dematerialiserade och registreras på olika 

avstämningskonton i avstämningsregister, som förs av VPC. Kontoföringssystemet 

regleras av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (LKF). Endast 

avstämningsbolag kan låta VPC sköta kontoföringen av äganderätten till dess aktier.75 

Ett avstämningsbolag är enligt 3 kap 8 § 1st och 2st ABL76 ett aktiebolag, som i sin 

bolagsordning har intagit ett förbehåll att den, som på fastställd avstämningsdag är 

införd i aktieboken, skall anses behörig att ta emot utdelning samt att utöva aktieägares 

företrädesrätt att delta i emission av nya aktier. Avstämningsbolaget får enligt 4 kap 5 § 

LKF inte utfärda aktiebrev. Det nyss nämnda lagrummet fastslår således 

dematerialiseringsprincipen. VPC skall i enlighet med 3 kap 8 § 3st ABL77 bland annat 

föra aktiebok med uppgifter om avstämningsbolagets aktier och aktieägare, pröva 

frågor om införing av aktieägare i aktieboken samt utsända utdelning till aktieägarna.78  

                                                 
74 Trots att det inte finns några fysiska värdepapper i moderna dematerialiserade kontoföringssystem 
används fortfarande många gamla beteckningar på området, till exempel värdepapper, 
värdepappersförvarare, värdepappersbolag. Detta kan skapa en viss förvirring och har kritiserats av bland 
annat Walin i hans monografi ”Finansiella instrument” (s 15 f). Walin menar att exempelvis termen 
”central registerförare” är lämpligare än ”central värdepappersförvarare”.  Jfr även den engelska 
beteckningen ”securities”, som är mer universell än begreppet ”värdepapper”.   
75 4 kap 2 § 1st LKF; se även Beckman m fl, s 315. 
76 Lagrummet motsvaras av 1 kap 10 § samt 4 kap 39 § i ABL2005. 
77 5 kap 12 § ABL2005. 
78 I aktiebolag, som inte är avstämningsbolag, skall enligt 3 kap 7 § 1st ABL (eller 5 kap 7 § ABL2005) 
aktieboken föras av bolagets styrelse.  
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Aktieboken är offentlig och skall hållas tillgänglig för var och en, 3 kap 13 § 1st 

ABL79. Den här regeln gäller både ”vanliga” aktiebolag och avstämningsbolag. När det 

gäller avstämningsbolag som har mer än en aktieägare, får dock aktieboken enligt 

samma lagrum inte innehålla uppgifter om aktieägare som har högst femhundra aktier i 

bolaget. 

 

4.2 Avstämningsregister, avstämningskonton och VP-konton 

Enligt 1 kap 1 § LKF sker kontoföring av äganderätt och andra rättigheter till aktier och 

övriga finansiella instrument i ett avstämningsregister, som förs av en central 

värdepappersförvarare (i fortsättningen kommer jag att skriva VPC, eftersom det är den 

enda CVF i Sverige idag). Avstämningsregistret är juridiskt sett inte samma sak som 

aktieboken, även om många uppgifter, som finns i dessa register är sammanfallande.80 

Avstämningsregistret bygger på privaträttsliga avtal mellan VPC och emittenten – 

bolaget som har gett ut de finansiella instrumenten, se 4 kap 4 § 1st LKF. Det innebär 

att allmänheten inte har någon insyn i registret.81 Aktieboken är, som jag nämnt 

tidigare, en publik sammanställning över bolagets aktieägare (som har minst 500 aktier 

i bolaget). De båda förteckningarna förs parallellt av VPC och finns tekniskt sett i 

samma databas.   

 

Enligt 4 kap 1 § LKF består ett avstämningsregister av avstämningskonton som läggs 

upp för ägare av exempelvis aktier. Avstämningskonton är alltså en del av 

avstämningsregistret. Ett separat avstämningsregister upprättas för varje emittent och 

typ av finansiellt instrument.82 Om ett företag, säg ABB, först emitterar aktier och 

sedan konvertibla skuldebrev skall VPC sätta upp ett avstämningsregister för aktierna 

och ett annat för konvertiblerna. Ett avstämningskonto kan sålunda endast innehålla en 

(1) viss typ av ett finansiellt instrument. Av 4 kap 16 § LKF framgår att varje 

innehavare av finansiella instrument, som registreras enligt lagen skall ha ett eller flera 

avstämningskonton, förutsatt att dessa inte är förvaltarregistrerade enligt 3 kap LKF. På 

                                                 
79 Bestämmelsen  motsvaras av 5 kap 19 § för avstämningsbolag och av 5 kap 10 § för andra aktiebolag i 
den nya aktiebolagslagen (ABL2005).  
80 Beckman m fl, s 316 och s 346. 
81 Walin, s 53. 
82 Beckman m fl, s 344. 
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avstämningskontona skall VPC anteckna flera uppgifter om bland annat ägarens namn, 

adress, personnummer eller annat identifieringsnummer (organisationsnummer för 

företag) samt antalet finansiella instrument som kontot omfattar.83 VPC skall dessutom 

på avstämningskontona notera uppgifter om eventuella panthavare och andra 

rättighetshavare, om pantsättning eller annan särskild rätt belastar något finansiellt 

instrument. Ytterligare uppgifter skall anges i de fall då kontohavaren av någon annan 

anledning, till exempel på grund av konkurs, inte fritt kan förfoga över sin egendom (så 

kallad myndighetsbelastning). I 4 kap 18 § LKF föreskrivs om ännu mera information, 

som särskilt för aktier skall anges på avstämningskontona. Det gäller upplysningar, 

som tidigare framgick av själva aktiebrevet: aktiens nominella belopp, huruvida full 

betalning har erlagts till avstämningsbolaget, till vilket slag varje aktie hör, till exempel 

om det är en stamaktie eller preferensaktie med mera.  

 

Begreppet ”avstämningskonto” förväxlas ibland med termen ”VP-konto”. VP-kontot är 

inte lagreglerat i varken LKF eller någon annan lagstiftning utan har ”skapats” av VPC. 

VP-kontot är inte samma typ av konto som avstämningskonto.84 Varje privatperson 

eller företag i Sverige kan med hjälp av ett kontoförande institut (det är en juridisk 

person, oftast ett värdepappersinstitut, som av VPC fått tillstånd att göra registreringar i 

kontoföringssystemet) öppna ett eller flera VP-konton. Det kontoförande institutet kan 

sedan på varje VP-konto registrera äganderätten till ett valfritt antal av ett eller flera 

olika typer av finansiella instrument, som finns upptagna i olika avstämningsregister. 

På ett enda VP-konton kan det exempelvis finnas tusen Ericsson B aktier, hundra 

Investor A aktier samt femtio stycken svenska statsobligationer. Det är också möjligt 

att ha ett tomt VP-konto utan några registrerade finansiella instrument. VP-kontot är 

följaktligen ett konto, som innehåller en sammanställning av ett eller flera 

avstämningskonton i ett eller flera avstämningsregister.85 VP-kontot identifieras med 

ett kontonummer som genereras med automatik vid öppnandet av kontot.86 För varje 

                                                 
83 4 kap 17 § LKF. 
84 Beckman m fl, s 344; jfr Walin, s 28; se även VPC:s allmänna villkor, s 40. 
85 Notera att VPC:s verksamhet består av flera delområden, bland annat registerföring på 
avstämningskonton i avstämningsregister för emittenter och kontohållning av finansiella instrument på 
olika VP-konton (och förvaltarkonton) för investerare.  
86 VPC:s allmänna villkor, s 44. 
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VP-konto anges vilket kontoförande institut som ansvarar för kontoföringen. En 

investerare kan även anlita flera olika kontoförande institut för att öppna olika VP-

konton. Internationellt sett är det ganska ovanligt att den centrala registerföraren 

(värdepappersförvararen) har särskilda VP-konton för slutinvesterare.87 I nästan alla 

andra länder, som tillämpar kontoföringssystem, är slutinvesterarna tvungna att öppna 

en depå, det vill säga ett värdepapperskonto hos ett värdepappersinstitut. Det är i dessa 

länder enbart banker och värdepappersbolag, som har konton hos den centrala 

registerföraren. 

 

Av det ovan anförda följer att när en aktie eller ett annat finansiellt instrument byter 

ägare registreras innehavsförändringen på både avstämningskonton och VP-konton. En 

närmare genomgång av registreringsprocessen sker i nästa avsnitt. 

 

4.3 Närmare om registreringsåtgärder 

Företag, som enligt 3 kap 1-4 §§ LKF erhållit tillstånd som kontoförande institut (KI) 

får behörighet att på VPC:s vägnar öppna VP-konton och registrera nya eller ändrade 

uppgifter på VP-konton. De kontoförande instituten får tillgång till VPC-systemets 

kontoföringsfunktioner via en teknisk uppkoppling. Värdepappersinstitut, som handlar 

med aktier och andra finansiella instrument för investerares räkning, har ofta tillstånd 

att agera som både clearingmedlem och kontoförande institut i VPC-systemet. 

 

Efter att ett avslut i en aktieaffär på börsen har verkställts, påbörjar clearing- och 

avvecklingsprocessen, som beskrivits i förra kapitlet. Värdepappersinstitutet, som har 

effektuerat affären, skall, i egenskap av KI, snarast registrera den kommande 

ägarförändringen i VPC-systemet. Den här registreringen utförs tidsmässigt parallellt 

med clearingprocessen (som oftast sköts av samma värdepappersinstitut, men då i 

egenskap av clearingmedlem hos VPC). I detta sammanhang är 5 kap 1 § LKF centralt: 
 

En central värdepappersförvarare eller ett kontoförande institut skall genast registrera anmälningar om 

sådana förhållanden som skall framgå av avstämningsregistret och ange tidpunkten för registreringen. 

När samtliga villkor för slutlig registrering är uppfyllda skall registrering ske på ett avstämningskonto. 
                                                 
87 Den svenska finansmarknaden 2004, s 72. 
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I enlighet med detta lagrum skall det i VPC-systemet finnas dels en förteckning över 

anmälningar om olika förhållanden, som skall framgå av ett avstämningskonto, dels ett 

huvudregister med de olika avstämningskontona. Den preliminära förteckningen kallas 

i VPC:s regelverk ”daglig journal”88.  Tidpunkten för notering i den dagliga journalen 

har en viktig sakrättslig verkan enligt 6 kap 2 § LKF. Lagens krav på att alla 

anmälningar skall ”genast” registreras är dock inte praktiskt genomförbart. Normalt 

anmäls överlåtelserna till VPC av KI senast dagen efter avslutet.89 Enligt LKF:s 

förarbeten kan anmälan för registrering göras av antingen överlåtaren av ett finansiellt 

instrument eller dess förvärvare eller panthavare.90  

 

Den slutliga registreringen i huvudregistret (på de olika avstämningskontona) sker på 

avvecklingsdagen när clearingen och avvecklingen av den relevanta 

värdepapperstransaktionen är klar.91 Det sker genom en debitering av säljaren VP-

konto och en kreditering av köparens VP-konto, förutsatt att köparens likvidbank 

samtidigt erlägger betalning för värdepapperna.92  

 

4.4 Förvaltarregistrering av finansiella instrument 

Alla VP-konton kan antingen vara ägarkonton, som registreras i värdepappersägarens 

namn, eller förvaltarkonton, som registreras i förvaltares namn i ägares ställe.93 Med 

förvaltare avses en juridisk person, som enligt 3 kap 7 § LKF erhållit tillstånd av VPC 

att registreras som förvaltare. Även här är de flesta förvaltare värdepappersinstitut, som 

samtidigt är kontoförande institut, clearingmedlemmar med mera.  

 

Om en investerare väljer att öppna en värdepappersdepå hos ett värdepappersinstitut 

(eller på dess webbsida) blir hans värdepapper tillsammans med institutets andra 

kunders värdepapper registrerade på ett förvaltarkonto.  

 
                                                 
88 Den här benämningen fanns även i LKF:s föregångare aktiekontolagen (1989:287), se 4 kap 5 §.  
89 Beckman m fl, s 371. 
90 Prop 1997/98:160, s 132. 
91 Enligt dagens likvidschema T+3 blir alltså värdepappren kontoförda på köparens VP-konto tre 
bankdagar efter att avslutet skett på börsen. 
92 Kågerman, s 249. 
93 VPC:s allmänna villkor, s 40. 
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En förvaltare skall ha ett eller flera avstämningskonton för de finansiella instrument 

som han förvaltar, 3 kap 8 § LKF. I lagen anges även vilka uppgifter ett 

avstämningskonto för förvaltarregistrerade aktier och andra instrument skall innehålla. 

Förutom förvaltarens firma, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer, 

skall det finnas en anmärkning om att instrumentet förvaltas för annans räkning. Endast 

förvaltaren aviseras om förändringar på förvaltarkontot. Det bör även tilläggas att det 

inte är tillåtet för en förvaltare att ha egna finansiella instrument registrerade på 

förvaltarkontot. 94 

 

Förvaltaren skall föra en förvaltarförteckning över de värdepapper, som förvaltas för 

kunders räkning samt ha rutiner som säkerställer att kunders värdepapper inte 

sammanblandas med förvaltarens egna innehav.95 Förvaltarens interna förteckningar 

över ägare och andra rättighetshavare till förvaltarregistrerade värdepapper skall 

innehålla de uppgifter som behövs för att dessa skall kunna ta tillvara sin rätt i 

förhållande till utgivaren av värdepapperen och tredje man.  

 

I vissa fall är förvaltarregistrering inte tillåten utan samtycke av parter som på något 

sätt berörs av rättigheten. Enligt 3 kap 11 § LKF gäller att aktier, som är pantsatta eller 

utmätta, inte får förvaltarregistreras utan panthavarens respektive 

kronofogdemyndighetens samtycke. Om en sådan aktie är förvaltarregistrerad kommer 

pantsättningen att framgå endast av förvaltarens bokföring men inte – såsom vid direkt 

ägarregistrering – av själva VP-kontot. Enligt 3 kap 13 § LKF skall det hos VPC för 

varje avstämningsbolag finnas en sammanställning över aktieägare med mer än 500 

förvaltarregistrerade aktier i bolaget.96  En förvaltare har vidare en skyldighet att på 

begäran av VPC lämna uppgifter om de aktieägare vars aktier han förvaltar, 3 kap 12 § 

LKF.  

                                                 
94 Walin, s 32. 
95 Ibid. 
96 Förvaltare kan föras in i aktieboken i stället för aktieägaren, se 3 kap 10 § ABL (eller 5 kap 14 § 
ABL2005). Förvaltarregistreringen medför därför att aktieägaren inte kan utöva vissa av sina rättigheter. 
Rätt att delta i och rösta på bolagsstämman tillkommer enligt ABL endast den aktieägare, som är införd i 
aktieboken. Skulle aktieägaren vilja delta i en bolagsstämma ändå kan han hemställa om att tillfälligt 
föras in i aktieboken, se 3 kap 10a § ABL (5 kap 15 § ABL2005).  
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5 Rättsverkningar av registrering 

5.1 Allmänt 

I det här kapitlet skall jag kort beskriva sakrättsliga normer som avser finansiella 

instrument. Sakrättsliga bestämmelser är viktiga för att klargöra olika marknadsaktörers 

äganderättsförhållanden och göra rimliga avvägningar mellan kolliderande intressen. 

Omsättningsskydd (möjlighet till godtrosförvärv) och borgenärsskydd genom 

separationsrätt97 på grund av förvärvad eller bevarad äganderätt kan sägas utgöra 

sakrättsliga huvudproblem.  Uppkomsten av sakrättsligt skydd, det vill säga juridiskt 

skydd för en viss egendoms ägare/förvärvare mot egendomsanspråk från tredje man, är 

avhängigt av flera rekvisit.98 Dessa är typ av egendom, typ av transaktion samt 

sakrättsligt moment. Olika sakrättsliga regler gäller för till exempel lösa saker, aktier i 

kupongbolag och aktier i avstämningsbolag. Vid överlåtelse av dokumentbaserade 

aktier gäller den så kallade traditionsprincipen99, enligt vilken aktiernas förvärvare 

erhåller sakrättligt skydd när han får aktiebreven i sin besittning. En annan princip är 

tillämplig på affärer med finansiella instrument i avstämningsbolag. I detta fall är det 

registreringen av äganderätten till instrumenten på förvärvarens avstämningskonto som 

är det sakrättsliga momentet, se 6 kap LKF. Det finns således två sakrättsliga 

regelsystem för aktieöverlåtelser som fungerar parallellt.  

 

Enligt 6 kap 7 § LKF gäller föreskrifterna i 1-5 §§ även vid pantsättning av finansiella 

instrument. Det går till exempel att pantsätta alla instrument som finns eller kommer att 

finnas i en viss värdepappersdepå. 

   

5.2 Statisk sakrätt 

I enlighet med 6 kap 1§ LKF skall den som är antecknad som ägare på ett 

avstämningskonto anses ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet. Denna rätt 

inskränks dock av de begränsningar som kan framgå av kontot, till exempel 

pantsättningen, jfr 4 kap 17 § p 4-7 LKF. Förvärvaren av de finansiella instrumenten 

                                                 
97 Det är en rätt för en ägare till egendom som finns i annans besittning att ta undan egendomen för att 
skydda den mot anspråk från besittarens fordringsägare vid konkurs eller utmätning. 
98 Millqvist, s 21. 
99 Principen fastslås i bland annat skuldebrevslagen.  
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erhåller förfogandelegitimation i och med registreringen på avstämningskontot.100 

Bestämmelsen i 6 kap 1 § LKF är en presumtionsregel som dock inte ger direkt 

materiell verkan för förvärvarens äganderätt, eftersom presumtionen kan brytas 

exempelvis genom att tredje man hävdar bättre rätt till de finansiella instrumenten i 

domstolen.101 Observera att förfoganderätten inträder endast när slutlig registrering på 

avstämningskontot sker och inte när anteckningen om förvärvet förs in i VPC:s dagliga 

journal.102 Walin menar dock att det kan vara möjligt för den, vars förvärv har förts in i 

den dagliga journalen, att disponera över instrumenten genom att genast sälja de vidare; 

det kan dock ske enbart under förutsättning att det ursprungliga förvärvet registreras 

slutligt på kontot.103 Dylika dispositioner sker synnerligen ofta i praktiken. 

 

Enligt 3 kap 10 § LKF gäller de sakrättliga bestämmelserna i 6 kap LKF även för 

förvaltarregistrerade finansiella instrument. Skillnaden är dock att det som i lagrummen 

sägs om ”ägare” skall istället avse förvaltaren. Det betyder att förvaltaren bör anses 

vara behörig att förfoga över de finansiella instrumenten på kontot.104  

 

5.3 Dynamisk sakrätt 

5.3.1 Skydd mot överlåtarens borgenärer 

Bestämmelsen i 6 kap 2 § LKF utgör en manifestation på den ovannämnda sakrättsliga 

registreringsprincipen. I överensstämmelse med det här lagrummet får förvärvaren av 

de finansiella instrumenten borgenärsskydd när en anmälan om överlåtelse har 

registrerats i VPC:s dagliga datorbaserade journal. Som jag påpekat tidigare kan 

överlåtelseanmälan göras av antingen förvärvaren eller överlåtaren. I praktiken sker en 

dylik anmälan genom kontoförande institutens försorg. Dessa institut är oftast banker 

och värdepappersbolag som agerar på sina kunders uppdrag.  Överlåtarens borgenärer 

får, efter registreringen av anmälan, inte ta de finansiella instrumenten i anspråk för 

andra rättigheter än sådana som var förtecknade på överlåtarens avstämningskonto vid 

tidpunkten för notering av anmälan i VPC-journalen. Det innebär att förvärvaren 

                                                 
100 Mellqvist/Persson, s 229. 
101 Beckman m fl, s 373. 
102 Walin, s 68. 
103 Ibid. 
104 Beckman m fl, s 336. 
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åtnjuter borgenärsskydd om överlåtaren exempelvis går i konkurs efter att anmälan om 

överlåtelse registrerats, men före den slutliga registreringen på förvärvarens 

avstämningskonto.105 I dagsläget sker den slutliga avvecklingen av transaktionerna på 

börsen och registreringen i avstämningsregistret tre dagar efter handelsdagen (T+3), 

därför är det viktigt att förvärvaren kan få sakrättligt skydd i nära anslutning till 

tidpunkten för själva avslutet.  

  

Förvärvarens borgenärsskydd kan begränsas genom konkurslagens106 (KL) regler om 

återvinning.107 Enligt 4kap 5§ KL kan vissa rättshandlingar som konkursgäldenären 

utfört före konkursbeslutet återgå. Det kan handla om otillbörligt gynnande av 

bestämda borgenärer framför andra eller undandragande av egendom från 

borgenärerna. En förutsättning för återvinning är dock att gäldenärens motpart var i ond 

tro om transaktionernas otillbörlighet. De slutliga motparterna i en aktieaffär över 

börsen känner oftast inte till varandra och man kan knappast vara i ond tro om sin 

motparts otillbörliga avsikter om man inte ens vet vem motparten är. Sålunda torde 

risken för återvinning vara ganska liten i sådana fall.  

 

Förvärvare av förvaltarregistrerade finansiella instrument får sakrättsligt skydd genom 

underrättelse om överlåtelsen till överlåtarens förvaltare, se 3 kap 10 § 3 st LKF. Här är 

det följaktligen denuntiationsprincipen som gäller. Meddelandet om överlåtelsen skall 

ha kommit förvaltaren tillhanda.108 Det finns inga särskilda krav på att denuntiationen 

skall vara skriftlig, men det vore givetvis att föredra ur bevissynpunkt. I den praktiska 

värdepappershandeln är det ofta så att förvaltaren och överlåtarens uppdragstagare 

(kommissionär, börsmedlem) är samma aktör. Därför anser jag att förvaltaren i dylika 

fall bör anses denuntierad om ägarbytet redan i och med avslutet på börsen. Köparens 

sakrättsliga skydd torde, enligt min mening, uppkomma ännu tidigare vid inbördes 

affärer där säljare och köpare av finansiella instrument har samma värdepappersinstitut, 

som är båda parters uppdragstagare och förvaltare. Värdepappersinstitutet får 

                                                 
105 Beckman m fl, s 375. 
106 SFS-nummer 1987:672. 
107 Walin, s 72. 
108 Walin, s 101. 
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kännedom om överlåtelsen redan när avslutet sker i institutets affärssystem (avslutet 

skall senare rapporteras till börsens handelssystem).109   

 

5.3.2 Dubbelöverlåtelse och övriga brister i överlåtarens förfoganderätt 

Överlåtelse av samma egendom till flera förvärvare, tvesala, reglerades redan i 

handelsbalken (HB) från 1734 - se den fortfarande gällande bestämmelsen i 1 kap 5 § 

HB. Dubbelöverlåtelse av finansiella instrument regleras dock genom en särskild 

paragraf i LKF. Jämlikt 6 kap 3 § kontoföringslagen har den överlåtelse företräde för 

vilken anmälan om överlåtelse registrerades först. Det gäller dock under förutsättning 

att den förvärvaren, som var först ”till kvarn”, varit i god tro avseende eventuella 

tidigare överlåtelser. Enligt Beckman m fl är det nyss nämnda lagrummet inte praktiskt 

användbart på grund av finansiella instrumentens speciella rättsliga natur som fungibel 

egendom.110  

 

Möjlighet till godtrosförvärv i andra fall än vid tvesala behandlas i 6 kap 4 § LKF.111  

Om överlåtaren inte hade rätt att förfoga över de finansiella instrumenten får 

förvärvaren ändå sakrättsligt skydd om: a) överlåtaren var antecknad som ägare på 

avstämningskontot; b) anmälan om överlåtelsen har registrerats i den dagliga journalen;  

c) förvärvaren var i god tro om bristerna i överlåtarens förfoganderätt. Förvärvaren 

(slutkunden i en värdepappersaffär) har dock inte möjlighet att få ”titta” på överlåtarens 

avstämningskonto utan att hans rätt är avhängigt av kontoförande institutets 

granskning. Enligt Walin hjälper förvärvarens goda tro inte mot de inskränkningar som 

finns antecknade på överlåtarens konto.112 Det innebär att ett eventuellt förbiseende av 

det kontoförande institutet kan leda till att förvärvaren inte erhåller det sakrättsliga 

skyddet. Ett sådant scenario torde emellertid vara ganska osannolikt.  

 

Ett godtrosförvärv enligt 6 kap 4 § LKF är kvalificerat, vilket innebär att den rätta 

ägaren till de finansiella instrumenten förlorar alla rättigheter till instrumenten och inte 

                                                 
109 Samma sak gäller även vid självinträde, det vill säga när värdepappersinstitutet blir sin kunds motpart. 
110 Beckman m fl, s 376; angående begreppet ”fungibel egendom” se avsnitt 8.1. 
111 Det kan påpekas att lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL) inte är tillämplig på 
transaktioner med finansiella instrument, 1 § GFL, e contrario. 
112 Walin, s 75. 
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kan återlösa dessa.113  Den lidande parten har dock en möjlighet att kräva VPC eller det 

inblandade kontoförande institutet på skadestånd med stöd av 7 kap LKF, varom nedan.  

 

Det kan finnas flera brister i överlåtarens förfoganderätt, som inskränker hans rådighet 

över sin egendom. Överlåtaren kan ha försatts i konkurs, överlåtarens finansiella 

instrument kan ha blivit föremål för utmätning, kvarstad eller betalningssäkring. Enligt 

4 kap 17 § p 7 LKF skall konkurs avseende kontohavaren anges på kontot. Vidare 

kräver 12 § p 14 i konkursförordningen (1987:916) att domstolen omedelbart skickar 

en kopia av konkursbeslutet till centrala värdepappersförvarare om det uppenbaras att 

konkursgäldenären äger finansiella instrument.114 Det nyss sagda betyder att 

möjligheten att göra godtrosförvärv kan bli relativt begränsad.115 

 

Bestämmelserna om omsättningsskydd i 6 kap 4 § LKF gäller även för 

förvaltarregistrerade instrument, 3 kap 10 § LKF. Förvaltaren skall denuntieras om 

överlåtelsen. Det är dock ganska vanskligt att tolka lagrummets ordalydelse.116  

 

5.4 VPC:s och kontoförande institutets ansvar för registreringsfel m m  

Systemet med dematerialiserade finansiella instrument bygger till stor del på 

allmänhetens och finansmarknadsaktörernas förtroende. Det är viktigt att investerare 

med flera inte åsamkas ekonomiska förluster på grund av eventuella brister i VPC:s 

system. Därför finns det bestämmelser om skadeståndsskyldighet för VPC och 

kontoförande institut i 7 kap LKF.  Det viktigaste stadgandet om kontrollansvar finns i 

7 kap 2 § LKF.117 Enligt första stycket i denna paragraf ansvarar VPC för skada som 

åsamkas en ägare av finansiella instrument till följd av en felaktig uppgift i ett 

avstämningsregister eller i andra fall genom fel i samband med kontoföring. Även 

kontoförande institut kan bli ansvarigt om felet kan hänföras till dess kontrollsfär.  

Brister som kan leda till skadeståndsskyldighet är exempelvis tekniskt fel i VPC:s 
                                                 
113 Mellqvist/Persson, s 229. 
114 Värdepappersförvararen (VPC), skall enligt 4 kap 22 § LKF underrätta förvaltare om konkursen. 
115 Jfr Walin, s 72. 
116 Se diskussionen kring detta i Beckman m fl, s 337. 
117 Det som stipuleras i 7 kap 1§ LKF om skadestånd vid förfalskning av överlåtelsehandlingar är av 
mindre praktisk betydelse, eftersom det oftast överhuvudtaget inte förekommer några handlingar för 
kontoförda finansiella instrument. 
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datasystem, dröjsmål med registreringen och även olyckshändelser som brand i VPC:s 

servrar. VPC behöver ej vara vållande i sitt handlande; alla felaktigheter som skäligen 

kan anses ligga inom dess kontrollsfär kan leda till ersättningsskyldighet. VPC svarar 

också solidariskt med KI för fel, som är hänförliga till KI, dock för högst fem miljoner 

kronor per skadefall, se 3 st i 7 kap 2 § LKF. Enligt samma lagrum har VPC regressrätt 

mot KI i vissa fall. 

 

Enligt LKF:s förarbeten kan en förvaltare som tillfogats skada till följd av fel i ett 

avstämningsregister inte kräva VPC på skadestånd med stöd av 7 kap 2 § LKF.118 

Lagstiftaren råder förvaltaren att lösa skadeståndsfrågorna genom avtal med VPC och 

genom bruk av allmänna skadeståndsrättliga principer. Även lösning av eventuella 

tvister mellan förvaltaren och dess kunder avseende fel i förvaltarens egna register bör 

regleras i avtalen mellan kunderna och förvaltaren.119 Ägaren av förvaltarregistrerade 

finansiella instrument torde dock kunna kräva VPC på skadestånd i vissa fall.120  råd 

 

I VPC:s allmänna villkor för kontoföring och clearing, som utgör en del av avtalen 

mellan VPC och KI, förvaltare och clearingmedlemmar, finns bestämmelser om 

ansvarsförhållanden mellan olika avtalsparter. Under punkterna A8.1-8.4 på sidan 28 

stipuleras att VPC samt dess respektive motpart (KI vid kontoföring, förvaltare vid 

förvaltarregistrering och clearingmedlem vid clearingverksamhet) är skyldiga att ersätta 

skador som orsakats till följd av brott mot VPC:s regelverk samt övriga skador som 

uppkommit på grund av VPC:s eller motpartens vållande. Observera att culpa inte 

krävs för att VPC eller KI skall bli ansvarigt enligt 7 kap 2 § LKF! Det finns även en 

klausul om ansvarsbegränsning i villkoren (sidan 28, punkten A8.5). Enligt denna 

klausul friskriver VPC sig och sina motparter från ansvar för diverse händelser av force 

majeure-karaktär samt för indirekta skador.  I VPC:s villkor finns för övrigt en mängd 

relativt detaljerade föreskrifter om kontoföringsprocessen, clearingverksamheten, 

förutsättningar för teknisk anslutning till VPC:s datasystem, övervakning och 

upplysningsskyldighet, tystnadsplikt, kontoslag och deras olika funktioner med mera.  

                                                 
118 Prop 1997/98:160, s 137. 
119 Ibid. 
120 Ibid och Walin, s 126. 
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6 Tillämplighet av vissa obligationsrättsliga regler på 

värdepappershandel 
6.1 Kort om avtalsrättsliga spörsmål 

6.1.1 Bakgrund; ingående av avtal m m 

Det sluts dagligen tusentals avtal om överlåtelse av finansiella instrument på börsen. 

Avtalsrättsliga regler kan dock inte tillämpas i sin helhet på förhållandet mellan den 

slutliga köparen och den slutliga säljaren i en börsaffär, eftersom dessa oftast inte är 

kända för varandra.121 Å andra sidan är avtalsrättsliga bestämmelser givetvis 

tillämpliga på avtalet mellan den slutliga köparen eller säljaren och deras respektive 

värdepappersinstitut (bank/fondkommissionär), som förmedlar orderna till börsens 

handelssystem. Även förbindelserna mellan värdepappersinstitut och centrala 

värdepappersförvarare (VPC), clearingorganisationer och börsen kan analyseras utifrån 

ett avtalsrättsligt perspektiv. Dessa förbindelser regleras i själva verket genom 

komplexa, långa och detaljerade kontrakt. Avtalsrättsliga normer kan användas för att 

fylla eventuella luckor i avtalen mellan parterna; normerna kan även nyttjas för 

avtalstolkning med mera. Därför kommer jag att mycket kortfattat beröra några 

avtalsrättsliga frågor.  

 

Den allmänna avtalsrätten bygger på principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet. 

Den senare grundsatsen, som inte är kodifierad i svensk rätt, uttrycks genom den 

välkända sentensen pacta sunt servanda (avtal skall hållas). Den juridiskt sanktionerade 

avtalsbundenheten är synnerligen betydelsefull för börshandeln med finansiella 

instrument, bland annat på grund av kraftig volatilitet (kursrörlighet) för 

handelsobjekten.122 En kontrahents tillit, det vill säga, uppfattning om motpartens 

viljeförklaring, är essentiell i börstransaktioner.123 Aktörerna på börsen skall kunna lita 

på att deras motparter inte undgår avtalsbundenheten efter avtalsslutet även om dessa 

                                                 
121 Jfr diskussionen på s 268 i Afrell m fl, där bokens författare skriver att insiders ofta gör sina 
aktieaffärer över en anonym marknad och att de lidande motparterna inte kan begagna sig av 
civilrättsliga regler för att angripa transaktionerna, eftersom de inte vet vilka deras motparter är.  
122 Ramberg J, Ramberg C, s 26; observera att möjligheten att återkalla ett anbud med stöd av  
re integra-regeln i 39 § AvtL är synnerligen begränsad när avtalsobjektet är utsatt för kraftiga 
prisfluktuationer, se Hultmark 1, s 63. 
123 Ramberg J, Ramberg C, s 102. 
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motparter är okända. Det finns emellertid åtskilliga inskränkningar i avtalsfriheten, till 

exempel tvingande lagstiftning, exempelvis regler om kontraheringsplikt (skyldighet att 

ingå avtal även mot sin vilja), som dock inte behandlas här. 

 

Avtal kan uppkomma på flera sätt. En vanlig modell för avtals tillkomst är anbud-

acceptmodellen, som regleras i avtalslagen124 (AvtL) och enligt vilken avtal skapas 

genom utbyte av överensstämmande viljeförklaringar (anbud och accept) mellan 

avtalsparterna, se 1§ AvtL. Avtal kan även uppkomma genom så kallad avtalad 

förhandlingsordning, vilket innebär att kontrahenterna själva avgör om hur deras avtal 

skall komma till stånd.125 Ett exempel på dylika överenskommelser är multilaterala 

ramavtal avseende transaktioner med mera på värdepappersmarknaden (såsom Norex 

börsregler).   

 

Vidare kan det vara värt att nämna att avtal som sluts genom elektronisk 

kommunikation, exempelvis genom utväxling av meddelanden via Internet, bör, i 

enlighet med principen om funktionell ekvivalens, ges samma rättsverkningar som 

sedvanliga skriftliga överenskommelser.126    

 

6.1.2 Kontrahenters lojalitet 

Ett ingånget avtal leder till att parterna får flera rättigheter och skyldigheter gentemot 

varandra. Det (skriftliga) avtalet brukar reglera parternas huvudförpliktelser, till 

exempel att erlägga betalning för en viss prestation eller leverera finansiella instrument. 

Partena har dock regelmässigt också biförpliktelser, även kallade naturalia negotii, som 

kan vara reglerade genom avtalet, lagstadgade eller konkludenta (underförstådda). 

Biförpliktelserna kan bestå av informations- och upplysningsplikt, klargörandeplikt, 

tillsynsplikt, vårdplikt, omsorgsplikt och tystnadsplikt. En kontrahent kan med stöd av 

en rättslig lojalitetsprincip fordra att hans medkontrahent skall fullgöra flera 

biförpliktelser.127 Lojalitetsprincipen inom avtalsförhållanden är en allmän rättsprincip, 

                                                 
124 SFS-nummer 1915:218. 
125 Ramberg J, Ramberg C, s 116. 
126 Hultmark 1, s 21 f. 
127 Holm, s 3, 56. 
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som associeras med åtskilliga rättsnormer, som alla har något gemensamt, närmare 

bestämt plikten att ta en viss hänsyn till sin avtalspart.128 Ett uttryck för de ovannämnda 

biförpliktelserna kan utgöras av det så kallade professionsansvaret, som en part i 

avtalsförhållandet kan ha.129 Enligt Holm (s 134) bör man ha som utgångspunkt att en 

professionell uppdragstagare har en allmän omsorgs- och lojalitetsplikt. Enligt min 

mening är värdepappersinstitut (banker och fondkommissionärer) ett bra exempel på 

professionella uppdragstagare. Värdepappersinstituten bör således förklara för sina 

(svagare) motparter vad de avtalade prestationerna betyder och vilka finansiella risker 

som är förknippade med dessa. Numera brukar värdepappersinstituten upplysa sina nya 

kunder om riskerna avseende handel med finansiella instrument genom att bifoga 

informationsblad till handels- och depåavtal. Underlåtenhet att fullgöra sin 

informationsskyldighet kan leda till att avtalet i en eventuell tvist tolkas till fördel för 

den part som inte erhållit korrekt eller nödvändig information.130 Även prövningen av 

avtalets skälighet kan påverkas av huruvida den förpliktade parten verkställt sina 

åligganden. När det gäller förhållandet mellan de slutliga - för varandra anonyma - 

motparterna i en börstransaktion kan man, i princip, inte tala om någon lojalitetshänsyn 

mellan dessa aktörer.131 Holm konstaterar: ”köparens tillit riktas snarast mot 

aktiebörsmäklaren, aktiebörshandeln såsom institution och det aktuella bolagets 

ledning”132. Jag instämmer med det här påståendet och kan bara tillägga att det 

naturligtvis gäller även för säljaren.  

 

6.1.3 Avtals ogiltighet m m 

Om en kontrahent anser att han hade förmåtts att ingå ett visst avtal genom tvång eller 

annan rättsstridig handling kan han med stöd av reglerna om råntvång, svek och ocker i 

28-31 §§ AvtL yrka att avtalet ogiltigförklaras av domstolen. Dessa bestämmelser kan 

dock inte tillämpas på förhållandet mellan de slutliga motparterna i en börsaffär, om 

man nu överhuvudtaget kan prata om något förhållande; se not 119 ovan. 

Bestämmelsernas användning torde även vara sällsynt i relationer mellan investerare 

                                                 
128 Holm, s 1. 
129 Holm, s 132. 
130 Ramberg J,  Ramberg C, s 41. 
131 Holm, s 193. 
132 Ibid.  
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och deras värdepappersinstitut och mellan värdepappersinstitut och börsen eller VPC.  

Däremot kan generalklausulen i 36 § AvtL nyttjas för att jämka oskäliga avtalsvillkor, 

till exempel friskrivningsklausuler, som ofta förekommer i avtalen om handel med 

finansiella instrument.  Stadganden om förklarings- och förvanskningsmisstag i 32 § 

AvtL och fördelningen av transmissionsrisken (överföringsrisken) i 40 § AvtL kan 

också komma till användning när till exempel en kund lägger in en köporder i 

värdepappersinstitutets affärssystem eller institutet vidarebefordrar ordern till börsens 

handelssystem.  I enlighet med 32 § 1st AvtL blir den som avger en felaktig 

viljeförklaring inte bunden av förklaringen om mottagaren insåg eller borde inse att den 

blivit förvrängd. Ett exempel är inmatningsfel – en investerare vill köpa en aktie X för 

150 kronor, men av misstag skriver in en nolla för mycket och investerarens 

värdepappersinstitut mottar ordern ”köp en aktie X för 1500 kronor”.  Om aktiens 

aktuella marknadspris ligger kring 150 kronor bör värdepappersinstitutet inse att ordern 

är felaktig. I praktiken har flera nätmäklare som Avanza en särskild funktion i sina 

affärssystem, som motverkar inmatningsfelen. Om en kund placerar en köporder som 

ligger över 15% av det rådande marknadspriset går ordern inte vidare till börsens 

handelssystem utan kunden uppmanas att via telefon kontakta nätmäklaren och 

motivera varför han vill placera ordern på en så hög prisnivå.  I andra fall, när 

mottagaren är i god tro beträffande bristerna i avsändarens viljeförklaring, blir 

avsändaren bunden av sitt meddelande, 32 § 1 st AvtL, e contrario.  Det andra stycket i 

32 § reglerar förvanskningar av telegram och meddelanden som förmedlas muntligen 

genom bud. Enligt Hultmark (1) (s 56) bör det nyssnämnda lagrummet inte kunna 

åberopas analogt för förvanskningar av elektroniska meddelanden, eftersom det är 

osannolikt att mottagaren inte skulle förstå att meddelandet hade förvrängts under 

överföringen. Risken för vissa meddelanden såsom reklamation avseende 

kontraktsbrott ligger enligt 40 § AvtL på mottagaren.    

 

6.1.4 Distansavtal och standardavtal 

Numera träffas många avtal avseende till exempel värdepappersdepåer och handel med 

finansiella instrument uteslutande på distans (via Internet eller telefon). Om en av 

parterna i ett dylikt avtal är konsument blir den nya distans- och 
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hemförsäljningslagen133 (DHL) tillämplig på avtalsförhållandet. Jämlikt 3 kap 1 § 1st 

DHL gäller lagen för bland annat distansavtal om överlåtelse av finansiella instrument. 

I andra stycket finns dock ett undantag för ”…enskilda … överlåtelser som utförs inom 

ramen för ett avtal om … återkommande överlåtelser”. Denna harang torde, enligt min 

uppfattning, innebära att DHL inte gäller för köp- och säljorderna i sig utan bara för 

avtalet mellan konsumenten (investeraren) och värdepappersinstitutet. Frågan är dock 

vad som gäller om investeraren inte har något depåavtal (jfr ”avtal om återkommande 

överlåtelser”) med sitt värdepappersinstitut, men istället öppnar ett VP-konto hos VPC 

och gör någon enstaka aktieaffär genom värdepappersinstitutets försorg. En tolkning av 

ordalydelsen i 3 kap 1 § 2 st DHL ger inte något tydligt svar.  Det är dock klart att 

konsumenten inte kan åberopa ångerrätt för avtal om överlåtelse av finansiella 

instrument där priset fluktuerar och bestäms av finansmarknaden, det vill säga ligger 

utanför värdepappersinstitutets kontroll, se 3 kap 2 § 1st 1p DHL.134 

Värdepappersinstituten åläggs i enlighet med 3 § omfattande informationsskyldighet 

gentemot sina kunder och skall bland annat uppge sina identiteter, priser och avgifter 

för transaktioner med finansiella instrument och sättet för betalning. Se lagtexten för att 

skåda hela uppgiftskatalogen.      

 

Många av de avtal, som den här uppsatsen tar upp, är massavtal och kan karaktäriseras 

som standardavtal. Det finns ingen legal definition på begreppet ”standardavtal”, men 

enligt Bernitz (s 12) är det ”avtal, som helt eller delvis ingås enligt i förväg upprättade 

standardiserade villkor avsedda att tillämpas likartat i ett större antal konkreta 

avtalssituationer av viss art, i vilka åtminstone den ena avtalsparten växlar”.  Genom att 

använda standardavtal minskar parterna transaktionskostnaderna (de behöver inte 

förhandla om många detaljerade avtalsvillkor) och rättsläget för avtalsrelationen blir 

förhoppningsvis mer förutsägbar, enär standardavtalen brukar vara ganska utfylliga. 

Nackdelen med dylika avtal är att de ofta utformas av endast den starkare parten, vilket 

kan leda till en oskälig riskfördelning mellan kontrahenterna. Brukandet av 

standardavtalen kan också hämma flexibiliteten i avtalsrelationen, eftersom de ofta är 

                                                 
133 SFS-nummer 2005:59. 
134 Konsumenten har dock ångerrätt (i två veckor efter avtalets ingående) avseende själva depåavtalet 
med värdepappersinstitutet, se 3 kap 7 § DHL, jfr med 3 kap 1 § DHL.  
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av ”take it or leave it” typ. Den svagare avtalsparten har sålunda oansenliga möjligheter 

att påverka avtalets utformning.     

 

6.1.5 Något om tolkning av avtal 

Problem med oklara avtalsvillkor och luckor i avtalen kan ofta lösas genom 

avtalstolkning.  Enligt huvudregeln bör den gemensamma partsavsikten beaktas vid 

bedömning av avtalens innebörd.135 Det är en subjektivistisk tolkningsmetod som är 

lämplig vid tydning av individuellt förhandlade avtal. Om avtalets ingående, innehåll 

med mera har standardiserats (som i fallet med allmänna villkor för handel med 

finansiella instrument och dylikt) bör en objektiv tolkningsmetod föredras.136 Det finns 

flera inriktningar på den objektiva metoden. Avtalen kan tolkas utifrån deras 

ordalydelse genom semantisk eller språkinriktad metod. Om en sådan tolkning inte 

bringar klarhet kan även branschinriktad (undersökning av den relevanta branschens 

språkbruk), norminriktad (fyllning av luckor i avtalet med bestämmelser från 

tillämpliga dispositiva lagar), systeminriktad (tolkning som överensstämmer med 

avtalets övriga klausuler och inte avviker från avtalets systematiska uppbyggnad) och 

skälighetsinriktad (avtalskomplettering för att undvika oskäliga resultat) metod 

tillämpas.137  Vidare kan den som tyder avtalen använda minimiregeln, in dubio contra 

proferentem, som stipulerar att otydliga avtalsvillkor bör tolkas så att de medför det 

minst betungande resultatet för den förpliktande parten. Vid tolkning av standardavtal, 

som ofta är utarbetade av enbart en avtalspart, kan det vara angeläget att utnyttja 

oklarhetsregeln, in dubio contra stipulatorem, som ordagrant översatt från latin betyder 

”i tvivel mot författaren”. Enligt oklarhetsregeln skall följaktligen oklara avtalsvillkor 

tolkas till nackdel för den kontrahent som har skrivit eller tillhandahållit dem.138  

 

 

 

 

                                                 
135 Ramberg J, Ramberg C, s 179. 
136 Ramberg J, Ramberg C, s 213. 
137 Ramberg J, Ramberg C, s 211 ff. 
138 Ramberg J, Ramberg C, s 196; oklarhetsregeln är delvis kodifierad, se 10 § i lagen (1994:1512) om 
avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
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6.2 Köprätt och värdepappershandel 

Det finns inga lagrum som tar sikte på just överlåtelser av finansiella instrument utan 

här råder förhållandevis stort utrymme för partsautonomin.139 Den dispositiva köplagen 

(1990:931) (KöpL) är enligt sin ordalydelse tillämplig på köp av lös egendom, se 1 §. 

Finansiella instrument är en typ av lös egendom, jfr 1 kap 1 § jordabalken, e contrario. 

Lagen bör dock rimligen tillämpas på överlåtelse av finansiella instrument med 

försiktighet genom bland annat användning av reduktionsslut (undantag).140  Enligt 

Sandström (s 148) är KöpL inte anpassad till överlåtelser av aktier via börsen, där säljare 

och köpare inte känner varandra eller samspelar. Utrymmet för att applicera köplagens 

regler på värdepappersaffärer blir i praktiken ringa på grund av självreglering (via 

avtal, NBK:s rekommendationer) och speciallagstiftning (som LBC, LHF, LKF, LVPR, 

KommL).141 Sandström (s 143) skiljer mellan ”börsköp” av aktier, som sker genom 

förmedling av köp- och säljorderna av mellanmän (värdepappersinstitut) och 

”förhandlat köp” som sker utanför börsen. Vid börsköp av mindre aktieposter har 

köparen oftast ingen möjlighet att genomföra en så kallad due-diligence undersökning 

som vid förvärv av onoterade aktiebolag. KöpL torde, enligt min mening, kunna 

tillämpas med större framgång på förhandlade köp. Som jag skrivit tidigare brukar 

börstransaktioner med finansiella instrument föregås av standardiserade avtal mellan 

investerare på köpsidan och hans värdepappersinstitut (kommissionär, börsmäklare) 

samt investerare på säljsidan och hans värdepappersinstitut. Dylika kommissionsavtal 

och KommL kommer att diskuteras i nästa kapitel. Det bör dock redan här påpekas att 

köplagens regler är tillämpliga på avtalet mellan kommissionären och tredje man (som 

oftast är en annan kommissionär).142 Detta avtal, kommissionärsavtalet, är själva 

avslutet mellan två börsmedlemmar. På webbsidor, som är specialiserade på 

börsrelaterad information, till exempel Affärsvärlden och DI, kan man titta på listor 

över dagens avslut i en viss aktie. Av dessa listor framgår det vilka börsmedlemmar 

som köpte och sålde aktierna, tidpunkter för avsluten, priser till vilka avslut skedde 
                                                 
139 Jfr Sandström, s 143; här avses avsaknad av särskilda rättsnormer som reglerar det obligationsrättsliga 
förhållandet mellan överlåtaren och förvärvaren av finansiella instrument.  
140 Håstad 1, s 30; det kan vara på sin plats att nämna att konsumentköplagen (1990:932) överhuvudtaget 
inte är tillämplig på aktieöverlåtelser, se lagens 1 § (motsatsvis) och Håstad 1, s 232. 
141 Mellqvist/Persson, s 227. 
142 Tiberg/Dotevall, s 93; Håstad 1, s 325; kommissionär är den som handlar för annans räkning, men i 
eget namn; se avsnitt 7.1. 
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samt antal aktier som bytte ägare. Man ser dock inte om börsmedlemmarna köpte 

aktierna för egen räkning eller i kommission och det går inte heller att utläsa vilka 

eventuella slutkunder ligger bakom köp- och säljorderna. Enligt uttalandena i doktrinen 

torde således KöpL kunna tillämpas på det flyktiga avtalsförhållandet mellan 

börsmedlemmarna, som uppstår varje gång ett avslut sker i börsens handelssystem. 

Som framgått ovan passar köplagens terminologi inte särskilt väl för aktieköp över 

börsen och flera av lagens paragrafer torde, enligt min mening, inte kunna tillämpas 

alls på avtal om överlåtelse av finansiella instrument.  

 

Det kan vara lämpligt att på börsköp av finansiella instrument tillämpa principen om 

caveat emptor (köparen skall vara på sin vakt), som innebär att säljaren inte bär något 

ansvar för det försåldas kvalitet.143 Enligt uttalanden i doktrinen bör köp av (mindre 

poster) börsnoterade aktier jämställas med försäljning på auktion vilket innebär att 

aktierna som säljs anses sålda i befintligt skick, jfr 19 § 2 st KöpL.144 Det betyder i sin 

tur att aktierna överlåts med begränsat köprättsligt felansvar, det vill säga säljaren 

ansvarar ej för köpeobjektets kvalitet så länge han inte agerat svekfullt eller underlåtit 

att fullgöra sin mindre långtgående upplysningsplikt enligt 19 § KöpL.145 I praktiken 

kan köparen ej räkna med att få några upplysningar alls från säljaren vid börsköp.146 

Det torde, enligt min mening, delvis bero på det synnerligen höga antalet köpavtal som 

varje handelsdag sluts på börsen mellan olika börsmedlemmar. På Stockholmsbörsen 

görs varje börsdag i genomsnitt 35000-40000 avslut enbart i aktier.147 Det skulle ta 

väldigt mycket tid och resurser i anspråk om den börsmedlem som säljer aktierna skulle 

vara tvungen att till exempel via telefon eller e-post upplysa den börsmedlem som 

köper aktierna om olika väsentliga förhållanden rörande aktiernas egenskaper. 

Värdepappershandelns effektivitet skulle minska. Vidare har säljaren av aktierna oftast 

inte bättre insynsmöjligheter i det underliggande aktiebolagets verksamhet än köparen 

                                                 
143 Hultmark 2, s 80. 
144 Hultmark 2, s 89 f. 
145 Hultmark 2, s 112; köparen torde sålunda inte med framgång kunna åberopa fel i ”varans kvalitet” om 
det företag, vars aktier köparen införskaffat, skulle gå i konkurs och aktierna blivit värdelösa. 
 Jfr det som stipuleras i 9§ 2 st SkbrL om att överlåtaren av skuldebrev inte ansvarar för gäldenärens 
betalningsförmåga. 
146 Hultmark 2, s 125. 
147 www.omxgroup.com/stockholmsborsen, 2005-01-15.  



 54

(så länge det inte handlar om insiders). Därför anser jag att det är rimligt att säljaren 

inte åläggs upplysningsplikt i dylika fall. Hultmark kommer till följande konklusion i 

sin doktorsavhandling ”Kontraktsbrott vid köp av aktie” (s 246): ”av praktiska skäl 

saknar dock säljaren vanligtvis felansvar när köpet rör marknadsnoterade aktier.” 

 

Möjligen skulle ett värdepappersinstitut (börsmedlem) som har köpt aktier åberopa fel i 

varan om till exempel antalet aktier som senare levereras genom säljarens försorg inte 

stämmer överens med det vid avtalstillfället överenskomna antalet (”mängd” i 

köplagen), jfr 17 § KöpL. Då skulle institutet-köparen, jämlikt 30 § KöpL, kunna 

begagna sig av somliga påföljder i köplagen och kräva omleverans enligt 34 §, häva148 

avtalet enligt 39 § eller kräva skadestånd enligt 40 § under förutsättning att han 

reklamerar felet till överlåtaren, 32 §. Köparen skulle också kunna hänvisa till 

bestämmelsen om rättsliga fel i 41 § KöpL om de inköpta aktierna var belastade med 

diverse sakrätter som säljaren inte upplyst om vid försäljningstillfället. Men i praktiken 

löses många av de ovannämnda problemen under clearingprocessen, som har beskrivits 

i avsnitt 3.3.  Även vissa av reglerna om påföljder vid dröjsmål med varans avlämnande 

i 22-29 §§ KöpL kan teoretiskt bli användbara av den börsmedlem 

(värdepappersinstitut) som har förvärvat finansiella instrument som inte levereras i 

tid.149 Det kan framhållas att över 99 % av köpavtal avseende börsnoterade aktier 

avvecklas utan dröjsmål på den svenska värdepappersmarknaden.150 Köparen kan likväl 

vid både fel och dröjsmål hålla inne betalningen enligt 42 §. Även säljaren kan kräva 

betalning och annan fullgörelse, häva avtalet och begära skadestånd vid köparens 

avtalsbrott, se 51-59 §§ KöpL. Avtalsbrottet kan vara att inte betala i tid eller inte 

medverka till köpet. 

 

 

                                                 
148 Hävning av köpavtal avseende börsnoterade aktier kan även ske automatiskt i kontoföringssystemet 
om förvärvaren inte betalar köpeskillingen i tid, se Hultmark 2, s 57.  
149 Ett tänkbart exempel: en börsmedlem har köpt aktier för egen räkning med en snabb vidareförsäljning 
i åtanke. Om säljaren är i dröjsmål med leveransen och aktiekursen sjunker under tiden kan köparen ha 
rätt till skadestånd för kursförlusten; köparen bör dock bevisa att kursförlusten inte skulle uppkomma om 
aktierna överlämnats i tid. Se Hultmark 2, s 75.  
150 www.fondhandlarna.se, 2005-01-15. 



 55

Jag väljer att inte behandla köplagens bestämmelser närmare i den här uppsatsen på 

grund av följande anledningar. Bestämmelserna i kommissionslagen ersätter delar av 

köplagen, jfr princip lex specialis derogat lex generalis (speciallagar gäller före mer 

generella lagar), och den övervägande delen av värdepappershandeln på börsen görs via 

kommissionärer. Köplagen kan på grund av kommissionärskapets struktur inte 

tillämpas på förhållandet mellan slutliga köpare och säljare. Den omfattande 

självregleringen på värdepappersmarknaden, till exempel Norex börsregler och VPC:s 

allmänna villkor, leder, enligt min mening, till att appliceringen av köplagen på 

avtalsrelationerna mellan börsmedlemmarna (värdepappersinstitut) inte är särskilt 

relevant.  
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7 Värdepappersinstituts rättsförhållande mot kunder & börs 

7.1 Kommission  

7.1.1 Kommissionsförhållandets struktur 

Jag har tidigare i den här uppsatsen behandlat olika aspekter av värdepappersinstitutens 

agerande i egenskap av clearingmedlemmar, kontoförande institut och förvaltare. I 

detta avsnitt kommer jag att skildra den rättsliga problematiken kring institutens roll 

som kommissionärer. Kommission är ett uppdrag till någon att för huvudmannens 

räkning men i eget namn sälja eller köpa varor eller värdepapper. Kommissionen 

regleras främst genom den semidispositiva kommissionslagen. Den som åtagit sig 

uppdraget benämns kommissionär och den, för vars räkning försäljningen eller inköpet 

skall ske kallas kommittent (huvudman), se 4 § 1 st KommL.  Kommissionären agerar 

följaktligen som en mellanman. Kommissionärskapet är ett flerpartsförhållande och 

består av ett inre förhållande mellan kommittenten och kommissionären och ett yttre 

förhållande mellan kommissionären och tredje man.151  Det inre förhållandet grundas 

på ett kommissionsavtal och det yttre förhållandet baseras på ett kommissionärsavtal. I 

kommissionslagen finns delvis skilda bestämmelser för handelskommission och så 

kallad civil kommission. Enligt 4 § 2 st KommL kallas kommissionen för 

handelskommission om kommissionären är ”köpman”152 och uppdraget till honom 

avser inköp eller försäljning inom utrymmet för hans rörelse. Alla kommissionsaffärer 

med finansiella instrument som görs av fondkommissionärer och banker utgör 

handelskommission.153  

 

Kommissionsförhållandet uppstår främst genom ett formlöst kommissionsavtal, som i 

praktiken motsvaras av värdepappersinstitutens standardiserade skriftliga handels- och 

depåavtal.154 Kommissionären handlar, precis som fullmäktige, för annans räkning. 

Men till skillnad från fullmäktigen agerar kommissionären i eget namn, vilket innebär 

att huvudmannen får vara anonym gentemot tredje man. Den juridiska innebörden av 

                                                 
151 Hed, s 10; Tiberg/Dotevall, s 93. 
152 Med “köpman” förstås jämlikt 2 § KommL bokföringsskyldiga subjekt; det torde väl motsvara 
begreppet “näringsidkare”.   
153 Hed, s 10. 
154 Depåavtalen med åtföljande allmänna villkor för handel med finansiella instrument etc kommer att 
beröras i nästa avsnitt. 
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att kommissionären handlar i eget namn är att kommissionären blir avtalspart med 

tredje man.155 Enligt 56 § KommL kan tredje man rikta sina krav på fullgörelse av 

avtalet enbart gentemot kommissionären.156 Det innebär att en investerare, som ger sin 

fondkommissionär/bank ett uppdrag att sälja aktier i företaget X på börsen, i princip 

inte har något ansvar gentemot en annan investerare (tredje man) som köper dessa 

aktier. Äganderätten till de finansiella instrumenten som kommissionären förvärvar 

eller överlåter för kommittentens räkning överförs direkt mellan kommittenten och 

tredje man, se 53 § KommL. Kommissionären blir således aldrig ägare till egendom, 

eller ”gods” som den kallas i kommissionslagen, som han köper eller säljer åt sin 

huvudman med undantag för de fall då kommissionären själv inträder som köpare.  

 

7.1.2 Kommissionärens skyldigheter och rättigheter m m 

Kommissionärens viktigaste skyldighet att är att fullgöra huvudmannens uppdrag och 

att göra det med iakttagande av huvudmannens intressen, 7 § KommL. Detta lagrum är 

ett uttryck för kommissionärens lojalitetsplikt (jfr det som sades i sektion 6.1.2 om 

professionsansvaret). Kommissionären skall följa kommittentens föreskrifter, ge 

honom nödvändiga upplysningar och avge redovisning för uppdraget. 

Värdepappersinstitutet behöver emellertid inte för sin huvudman uppge namn å den, 

med vilken institutet slutit avtal.157 Således blir även tredje man ofta anonym för 

huvudmannen. I dylika fall är det bara kommissionären som känner till både 

kommittentens och tredje mans identiteter. Hos de aktörer som sysslar med 

värdepappershandel är det handelsbruk att aldrig uppge vem tredje man är.158 Det 

faktum att kommittenten inte får reda på tredje mans identitet leder enligt 14 § 2 st 

KommL till att kommissionären ansvarar för tredje mans fullgörande av avtalet. Jfr 

med det som stipuleras under 14§ 1 st om att kommissionären kan stå del credere, det 

                                                 
155 Håstad 1, s 311, Hed s 9. 
156 I 56a § KommL finns en undantagsregel som hör samman med 46 § konsumentköplagen och som 
innebär att om tredje man är konsument kan han i vissa fall ha rätt att rikta sina anspråk mot 
kommittenten. Konsumentköplagen är dock, som framgått tidigare i den här uppsatsen, inte tillämplig på 
aktiehandel och därför torde, enligt min mening, 56a § KommL inte heller kunna appliceras på 
överlåtelser av aktier och andra finansiella instrument.   
157 Sista meningen i 7 § KommL; det finns dock undantag från denna regel när kommittenten tar över 
kommissionärens krav, närmare bestämt om tredje man är i dröjsmål eller kommissionären förfar 
oredligt eller går i konkurs, se 57 och 58 §§ KommL.  
158 Hed, s 20.  
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vill säga garantera avtalets verkställande. Om tredje man är okänd kan huvudmannen 

inte bedöma hans kreditvärdighet, därför är det skäligt att lägga ansvaret på 

kommissionären.159  

 

Kommissionären har enligt 8-26 §§ KommL flera andra förpliktelser gentemot sin 

huvudman. Kommittenten kan sätta ett så kallat limitum - högsta köppris respektive 

lägsta säljpris - för de finansiella instrument som han vill köpa eller sälja; jfr det som 

sades om limitorder i avsnitt 3.1. Kommissionären skall i regel iaktta föreskriften om 

limitum, men han bör även enligt 9 § KommL försöka få ett fördelaktigare pris när 

omständigheterna så tillåter. Den här bestämmelsen är emellertid inte så enkel att 

tillämpa i praktiken. Vidare kan det, efter att kommittenten lagt sin limitorder 

beträffande en viss aktie, hända att kommissionären får information om aktien som gör 

det klart att aktiekursen kommer att få en negativ utveckling. I det här fallet bör 

kommissionären, i enlighet med sin lojalitetsplikt gentemot huvudmannen, inte 

exekvera limitordern.160  Informationen som kommissionären erhållit kan dock vara 

sekretessbelagd eller vara av insiderkaraktär, vilket kan leda till intressekonflikter.   

 

Kommissionären har vårdplikt enligt 10 § KommL och undersökningsplikt enligt 11-12 

och 21 §§ KommL. Undersökningsplikten torde, enligt min uppfattning, innebära att 

kommissionären skall kontrollera att de finansiella instrument som kommittenten vill 

sälja eller förvärva är av rätt sort och mängd och inte är belastade med sakrätter. Vidare 

har kommissionären redovisningsplikt jämlikt 13 § KommL. Kommittenten kan avvisa 

avtalet och kräva skadestånd av kommissionären om denne varit försumlig vid 

fullgörande av sitt uppdrag, 15 och 17 §§ KommL.  Frågan om kommissionärens 

försumlighet bör bedömas enligt principen om bonus pater familias, det vill säga 

normen för den ”goda” kommissionärens handlande.161  Kommittenten är skyldig att 

reklamera enligt 20 § KommL om han vill kräva kommissionären på skadestånd etc. 

Han skall också reklamera i enlighet med 22, 23 §§ KommL om de köpta finansiella 

instrumenten är på något sätt behäftade med brister eller levererades för sent. Det kan 

                                                 
159 Hed, s 11; huvudmannen kan inte heller granska tredje mans leveranskapacitet avseende aktier etc.  
160 Hed, s 18 f. 
161 Hed s 24. 
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tilläggas att värdepappersbolag (fondkommissionärer) skall enligt 5 kap 2 § LVPR ha 

ansvarsförsäkring, vilket torde skapa ytterligare trygghet för bolagens kunder.  

 

Huvudobjektet för kommissionärsavtalet, det vill säga finansiella instrument eller 

köpeskillingen, skall kommittenten förskottera till kommissionären.162 Det innebär att 

exempelvis förvaltarregistrerade instrument skall finnas i kommittentens depå när 

kommittenten lägger sin säljorder i kommissionärens affärssystem.163 Om det inte sker 

och kommissionären tvingas själv prestera till tredje man kan han enligt 30 § 1 st 

KommL få täckning i efterhand från kommittenten.  

 

Rättigheterna, som kommissionären åtnjuter enligt KommL finns i 27-39 §§. Den 

viktigaste av dessa är rätt till provision, det vill säga vederlag för de utförda tjänsterna. 

Detta vederlag kallas courtage i värdepapperssammanhang och det bestäms som en viss 

procentsats av den förmedlade affären. Enligt huvudregeln har kommissionären rätt till 

ersättning endast när värdepappersaffären fullgörs av tredje man, jfr 28 § 1 st KommL. 

Kommissionären bär således avsluts- och uppfyllelserisken.164 I övrigt har 

kommissionären panträtt och retentionsrätt till kommittentens finansiella instrument, 

som han innehar, se 31, 32 och 36 §§ KommL, samt stoppningsrätt vid kommittents 

konkurs, 37§. Kommissionären har en så kallad kopplad panträtt, vilket innebär att han 

kan sälja kommittentens instrument för att få betalning ej enbart för fordringar som är 

hänförliga till dessa instrument utan även för fordringar hänförliga till annat 

kommissionsuppdrag.165 Om kommittenten eller kommissionären försätts i konkurs 

anses kommissionärens uppdrag vara förfallet, 47 § KommL, och den solventa parten 

äger rätt till ersättning, 51 § 3 st. Enligt 49 § kan kommissionären utnyttja sin panträtt 

även om huvudmannen går i konkurs.    

 

                                                 
162 Håstad 1, s 319. 
163 Det finns dock undantag från denna regel. Om värdepappren, som kommittenten nu vill sälja, har 
inköpts av kommissionären inom tre bankdagar före orderläggningen behöver, eller snarare kan, dessa 
värdepapper inte finnas i kommittentens depå när denne lägger en säljorder. Denna omständighet 
uppkommer på grund av den tidigare beskrivna likvidschemat T+3 för avveckling av 
värdepapperstransaktionerna.  
164 Tiberg/Dotevall, s 98. 
165 Håstad 1, s 320. 
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7.1.3 Självinträde och inbördes affärer 

I vissa situationer har kommissionären rätt till självinträde, vilket innebär att han 

handlar för egen räkning med kunden (kommittenten) via sitt affärssystem, vilket 

uttrycks genom lokutionen ”i egen räkning” på avräkningsnotan; avslutet skall senare 

anmälas till börsens handelssystem manuellt, jfr 1 kap 7a § LVPR. Reglerna om 

självinträde, som är huvudsakligen tvingande, finns i 40-45 §§ KommL.  Där stadgas 

att kommissionären får göra självinträde bara om denna rätt framgår av 

kommissionsavtalet eller av handelsbruk. Kommissionären skall ge kommittenten ett 

tydligt meddelande att han själv inträder som säljare eller köpare av de finansiella 

instrumenten. Vidare är han skyldig att iaktta samma lojalitetsplikt i förhållande till 

kommittenten som han skulle ha gjort om affären skett i kommission. Det innebär 

bland annat att en kommissionär inte får sälja värdepapper ur eget lager till en 

kommittent till ett högre pris än det rådande marknadspriset. Efter självinträdet är 

försäljningskommissionären att betrakta som köpare och inköpskommissionären som 

säljare av de finansiella instrumenten, 43 § KommL. Här torde därför även köplagens 

regler bli tillämpliga.  

 

Det kan även ske att kommissionären samtidigt företräder förvärvaren och överlåtaren i 

en värdepappersaffär. En dylik transaktion kallas inbördes affär och här är således 

säljare och köpare båda kunder hos samma värdepappersinstitut; här har 

kommissionären följaktligen två huvudmän samtidigt. Affären sker i institutets 

affärssystem och skall inom kort tidsfrist efter avslutet anmälas manuellt till börsens 

handelssystem.  Inbördes affärer är tillåtna och kommissionären behöver inte ens 

upplysa sina kommittenter om affärens struktur.166 Det är ganska lätt att se att sådana 

affärer skapar intressekonflikter för kommissionären, som egentligen skall vara lojal 

mot alla sina kommittenter. Samtidigt ålägger 1 kap 8 § LVPR kommissionären 

tystnadsplikt avseende hans kunders affärsförhållanden och personliga förhållanden. 

Detta kan i inbördes affärer leda till att informationen som kommissionären får av en 

kund är sekretessbelagd, samtidigt som den här informationen skall - i enlighet med 

                                                 
166 Håstad 1, s 322. 
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kommissionärens lojalitetsplikt - förmedlas till den andra kunden.167 Enligt min mening 

bör tystnadsplikten vinna företräde i en sådan konflikt, därför att handeln antagligen 

inte skulle fungera normalt om kommissionären skulle berätta allt om motparternas 

förhållanden. Regeln om tystnadsplikt är också mer konkret utformad jämfört med den 

vagare lojalitetsprincipen i 7 § KommL.  

 

7.1.4 Något om rättsförhållandet till tredje man 

Om kommissionären försätts i konkurs eller drabbas av utmätning har kommittenten 

separationsrätt till de finansiella instrument som skulle överlåtas för den sistnämndes 

räkning, tills äganderätten övergår168 till tredje man eller kommissionären själv inträder 

som köpare, se 53 § KommL. Motsvarande gäller de instrumenten som 

kommissionären förvärvat å kommittentens räkning. Separationsrätten kan dock enligt 

specialitetsprincipen göras gällande endast till specifik, identifierbar egendom som 

finns i behåll hos besittaren då kravet görs gällande.169 En investerares 

förvaltarregistrerade instrument kan sammanblandas med andras instrument i 

värdepappersinstitutets rörelse så att det inte går att urskilja dessa. Det kan innebära att 

investerare förlorar sin separationsrätt och istället får en oprioriterad fordringsrätt. 

Enligt 2 kap 4 § i Finansinspektionens föreskrifter om uppföranderegler på 

värdepappersmarkanden (FFFS2002:7) skall dock ett värdepappersföretag alltid hålla 

en kunds finansiella instrument avskilda från institutets tillgångar, om inte annat har 

avtalats.  

 

Genom kommissionärsavtalet blir, som framgått ovan, kommissionären avtalspart 

gentemot tredje man. Kommissionären (värdepappersinstitutet) är därför skyldig att 

fullgöra avtalet genom att leverera finansiella instrument eller betala köpeskilling. Om 

han inte kan erhålla instrumenten eller pengarna från kommittenten, skall 

kommissionären anskaffa instrumenten på annat håll (till exempel på börsen) 

                                                 
167 Hed, s 33. 
168 Äganderättsövergång torde här ske när kommittentens värdepappersinstitut i egenskap av 
kontoförande institut och clearingmedlem har registrerat förvärvet i den dagliga journalen i 
VPC-systemet. 
169 Millqvist, s 79. 
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respektive använda egna likvida medel för att gottgöra tredje man.170 Tredje man kan ej 

rikta sina krav mot kommittenten (oftast vet han inte ens vem det är), men 

kommittenten kan i vissa situationer framställa anspråk mot tredje man.  Om 

kommissionären går i konkurs eller förfar oredligt kan kommittenten träda in med krav 

direkt mot tredje man, 57 § 2 st KommL. En förutsättning för det är dock att 

kommittenten underrättar kommissionären eller eventuellt dennes konkursbo om sina 

avsikter samt får ett skriftligt erkännande från kommissionären eller boet, se 58 § 1 st 

och 59 § KommL.  Observera att kommissionären eller hans konkursbo kan, i enlighet 

med 58 § 2 st KommL, vägra låta kommittenten att överta fordringsrätten mot tredje 

man. Kommittentens övertagande av krav mot tredje man torde vara en sällsynt 

företeelse inom värdepappershandeln.      

 

7.1.5 Analys av partsförhållanden i värdepappersaffärer 

Kommissionshandeln med finansiella instrument på börsen och organiserade 

marknadsplatser kännetecknas av att affärerna ofta fullgörs av kommissionärer på både 

köpsidan och säljsidan. Det innebär att det figurerar två mellanmän mellan de slutliga 

investerarna – en inköpskommissionär och en försäljningskommissionär. 

Försäljningskommissionären är tredje man sett ur den slutliga köparens perspektiv.171 

Köparen är ju huvudman för inköpskommissionären, som har träffat avtal, som 

manifesterades i ett avslut, med försäljningskommissionären. Frågan är om den slutliga 

säljaren kan – rättsligt sett – betraktas som tredje man av den slutliga köparen enligt 

kommissionslagens mening. Jag anser att den här frågan skall besvaras nekande, 

eftersom inköpskommissionären ingick avtal med försäljningskommissionären och inte 

med den slutliga säljaren, jfr ordalydelsen i 56 § KommL. Den slutliga säljaren är 

således att betrakta som en slags ”fjärde man” ur den slutliga köparens synvinkel. Även 

om man föreställer sig den ytterst osannolika situationen att både inköps- och 

försäljningskommissionärerna går i konkurs, skulle de slutliga motparterna sålunda inte 

kunna rikta krav mot varandra med stöd av 57 och 58 §§ KommL. Jag vill även ännu 

                                                 
170 Håstad 1, s 325. 
171 Motsvarande resonemang gäller givetvis även för säljaren. Inköpskommissionären är tredje man ur 
den slutliga säljarens perspektiv. Säljaren är uppdragsgivare till försäljningskommissionären. 
Försäljningskommissionären har ingått avtal med inköpskommissionären för säljarens räkning.     
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en gång påpeka att de slutliga investerarna i de flesta fall inte känner till varandra 

överhuvudtaget.  

 

Det förhållande, som har beskrivits i förra stycket, uppstår inte vid inbördes affärer, 

självinträde och när börsmedlemmarna bedriver egenhandel. I inbördes affärer, som har 

tagits upp tidigare, har både säljaren och köparen samma kommissionär. Vid 

självinträdet är det kommissionären själv som är motparten till sin huvudman. Och när 

en börsmedlem förvärvar finansiella instrument på börsen för egen räkning av en annan 

börsmedlem som överlåter instrumenten för egen räkning, föreligger inget 

kommissionsförhållande alls.172 Här handlar det om ett köpavtal, som dock i viss mån 

skiljer sig från andra köpavtal avseende till exempel lösa saker, eftersom säljaren av 

börsnoterade aktier i regel inte har felansvar gentemot förvärvaren. Se diskussionen i 

avsnitt 6.2. En kontrahent torde i avslutsögonblicket inte alltid veta om hans motpart 

gör affären i egen räkning eller i kommission. Om en börsmedlem överlåter finansiella 

instrument i egen räkning medan den andra medlemmen förvärvar dessa för sin 

huvudmans räkning handlar det återigen om ett kommissionsförhållande. Det finns 

således en hel del olika typer av transaktioner på värdepappersmarknaden, vars 

komplexitet inte skall underskattas.                    

 

7.2 Fondhandlareföreningens allmänna villkor för depåavtal m m 

I detta avsnitt kommer jag att kort presentera och kommentera de, för den föreliggande 

framställningen, viktigaste delarna i Svenska Fondhandlareföreningens allmänna 

bestämmelser för depå- och kontoavtal samt allmänna villkor för handel med 

finansiella instrument. Dessa standardavtal utgör en betydelsefull modell för 

fondkommissionärers depå- och kontoavtal. Jag har kommit fram till denna insikt efter 

att ha gått igenom flera fondkommissionärers och bankers avtal om 

värdepappersdepåer och handel med finansiella instrument. Jag ämnar också lämna ett 

par synpunkter om innehållet i avtalsvillkor för handels- och depåavtal som utarbetats 

av internetmäklaren Avanza och av Länsförsäkringar Bank. 

                                                 
172 Börsmedlemmarna kan syssla med egenhandel som ett led i sin likviditetsförvaltning eller 
placeringspolitik, för att fullgöra sina market-maker åtaganden med mera, jfr 4 kap LVPR.  
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I avsnitt A. i Fondhandlareföreningens bestämmelser för depå- och kontoavtal regleras 

förtecknig och förvaring i depå. Enligt punkten A.1.1 skall ”bolaget”, det vill säga 

värdepappersinstitutet, förteckna värdepapper, som mottagits av bolaget för kundens 

räkning, i depå. Det finns inga närmare preciseringar på vad ”depå” eller ”förteckning” 

innebär rent praktiskt. Det antas troligen att kunden förstår att det inte handlar om 

någon fysisk förvaringsdepå utan om ett datorbaserat register, som förs av 

värdepappersinstitutet. I enlighet med punkten A.1.2 anses finansiella instrument ha 

mottagits av institutet när det har fått rätt att registrera uppgifter beträffande 

instrumenten i VPC:s kontoföringssystem. Värdepappersinstitutet förbehåller sig rätten 

att delegera depåförvaringen till ett utomstående depåförande institut, A.1.3. Vidare 

stadgas det under punkten A.1.5 att värdepappersinstitutet inte gör någon 

äkthetskontroll av kundens värdepapper. Det är, enligt min mening, inte helt klart om 

den här bestämmelsen endast omfattar värdepapper, som representeras av fysiska 

aktiebrev och skuldebrev (som kan förfalskas), eller om den även gäller kontobaserade 

finansiella instrument. Det torde inte gälla de sistnämnda, enär dessa knappast kan 

förfalskas. Av punkten A.2 framgår värdepappersinstitutets rätt att verka som 

förvaltare. Där anmärks också att kundens finansiella instrument kan registreras 

tillsammans med andra ägares instrument av samma slag, till exempel Ericsson B 

aktier. En dylik sammanblandning kan, som jag påpekat tidigare, leda till att kunden 

förlorar sin separationsrätt i händelse av institutets konkurs, vilket inte framhålls i 

villkoren. Avsnitt B. behandlar spörsmål avseende förvaltning av värdepapper, till 

exempel värdepappersinstitutets åtagande att för kundens räkning ta emot utdelning och 

i förekommande fall ränta, teckna aktier i nyemissioner och delrätter i fondemissioner 

samt underrätta kunden om tvångsinlösen, offentliga erbjudanden om överlåtelse eller 

förvärv av finansiella instrument.  Bestämmelser om till depån anslutna konton och 

möjligheter att få kredit från värdepappersinstitutet finns i avsnitt C. Enligt punkterna 

C.2 och C.3 får institutet på det anslutna kontot sätta in pengar som inflyter efter 

försäljning av kundens värdepapper samt belasta kontot med belopp som kunden 

godkänt. Kontot får också debiteras för andra utlägg som har samband med kontot eller 

depån, till exempel eventuell depåavgift, samt för övriga förfallna obetalda fordringar 

som värdepappersinstitutet har gentemot kunden.  Om kunden är i dröjsmål med 
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betalningen av exempelvis likviden för inköpta finansiella instrument är han skyldig att 

betala hög dröjsmålsränta till värdepappersinstitutet, punkten C.8.  

 

Det kan vara på sin plats att nämna att ett värdepappersinstitut, som inte är bank, det 

vill säga ett värdepappersbolag i LVPR:s mening, skall ha ett tillstånd från 

Finansinspektionen för att ta emot kunders likvida medel på konto eller med 

redovisningsskyldighet, se 3 kap 4 § LVPR. Det finns en viktig skillnad mellan att ta 

emot pengar på kontot eller med en skyldighet att redovisa för dessa. Om de likvida 

medlen tas emot med redovisningsskyldighet skall de genast avskiljas och sättas in på 

en räkning i en bank, 3 kap 5 § 1 st LVPR. I detta fall åtnjuter värdepappersbolagets 

(fondkommissionärens) kund separationsrätt.173 Det motsatta gäller om kundens likvida 

medel tas emot ”på konto” av värdepappersbolaget.174 Dessa medel ingår då i 

värdepappersbolagets rörelse.  Jämlikt 3 kap 5 § 3 st LVPR skall bolaget ingå en 

skriftlig överenskommelse med sina kunder om att det har rätt att motta medel på 

konto. Den här regelns ändamål torde, enligt min mening, vara att upplysa 

värdepappersbolagets kunder om att de inte har någon separationsrätt eller förmånsrätt 

till sina likvida medel om värdepappersbolaget skulle försättas i konkurs.  Det finns 

ingen information om det i Fondhandlarnas villkor. Av punkten G.7 framgår dock att 

kunden, i händelse av värdepappersinstitutets konkurs, har rätt att enligt lagen 

(1995:1571) om insättningsgaranti och lagen (1999:158) om investerarskydd erhålla 

särskild ersättning från Insättningsgarantinämnden. Detta gäller under förutsättningen 

att kunden inte får sina pengar eller finansiella instrument från värdepappersinstitutets 

konkursbo. Den högsta ersättningen är, enligt båda lagarna, 250 000 kronor. Det ger 

således ett visst skydd för småsparare, men inte för större aktörer som sysslar med 

värdepappershandel.  

 

I praktiken brukar värdepappersinstituten, i regel, ta emot medel på konto och ej med 

redovisningsskyldighet; i många instituts villkor för depå- och kontoavtal finns de nyss 

diskuterade upplysningarna om rättsläget vid mottagandet av medlen på konto.   

                                                 
173 Beckman m fl, s 176. 
174 Att ta emot medel på kontot är en verksamhet som bör betraktas som inlåning; se Beckman m fl,  
s 177.  
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I Fondhandlarnas allmänna bestämmelsers avsnitt D. finns regler om pant och borgen. 

Jag kunde emellertid inte finna någon generell pantförskrivningsklausul, som frekvent 

förekommer i fondkommissionärers och bankers depåavtal. Däremot stadgas det under 

punkten D.5 att värdepappersinstitutet får ta panten i anspråk på ett lämpligt sätt om 

kunden inte fullgör sina förpliktelser. Panten kan utgöras av kundens finansiella 

instrument i depån eller av likvida medel på det till depån anslutna kontot.   

 

Avsnittet E. reglerar handel med värdepapper över depån. Värdepappersinstitutet 

handlar med finansiella instrument för kundens räkning och redovisar transaktionerna i 

kundens depå, E.1. Kunden kan se förteckningen över transaktionerna och dylikt 

genom att exempelvis logga in i sin depå på värdepappersinstitutets webbsida. Punkten 

E.3 förtjänar, enligt mitt förmenande, särskild uppmärksamhet. Enligt denna är kunden 

bunden inte bara av avtalet mellan honom och värdepappersinstitutet utan även av 

andra regler för handel med finansiella instrument. Med andra regler förstås bland 

annat börsens handelsregler samt clearingorganisationens och centrala 

värdepappersförvararens föreskrifter. Kunden skall hålla sig underrättad och följa alla 

dessa bestämmelser. Enligt min tolkning innebär det att varje investerare som vill 

handla med värdepapper skall känna till innehållet i Stockholmsbörsens Norex regler 

(och i förekommande fall andra marknadsplatsers regelverk) och i VPC:s allmänna 

villkor för kontoföring och clearing. Jag anser att punkten E.3 är särskilt betungande 

för kunden, om denne är privatplacerare eller en näringsidkare som inte har särskilda 

kunskaper om värdepappersmarknaden och dess reglering. Oskälighetsregeln i 36 § 

AvtL torde kunna bli tillämplig här. Enligt min mening är det oskäligt att kräva av en 

svagare part att denne skall hålla sig underrättad om NOREX regler, som består av 

cirka 125 sidor, och VPC:s villkor på 65 sidor. Dessa bestämmelser är uppenbarligen 

omfångsrika och är fulla av många komplexa facktermer. Värdepappersinstituten borde 

åtminstone, i samband med tecknande av depåavtal, upplysa sina kunder om de 

viktigaste relevanta föreskrifterna, som börsen och VPC utfärdat.      

 

I resten av Fondhandlarnas allmänna bestämmelser finns föreskrifter om hantering av 

skatter och avgifter, behandling av personuppgifter, uppsägning av avtalet med mera.  
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Punkten G.8 innehåller en långtgående friskrivningsklausul. Värdepappersinstitutet 

ansvarar inte för skador av force majeure-typ, skador som orsakats av tredje part såsom 

marknadsplatsen eller värdepappersförvarare och inte heller för indirekta skador. Trots 

denna ansvarsbegränsning kan värdepappersinstitutet bli ansvarigt för de skador som 

det orsakar när det agerar som kontoförande institut i VPC:s system, jfr 7 kap LKF.  

 

I Fondhandlareföreningens allmänna villkor för handel med finansiella instrument, som 

utgör ett separat dokument, finns regler om kommission och rätten för kommissionären 

att göra självinträde, bestämmelser om köp- och säljuppdrag, val av marknadsplats, 

giltighetstid för order, reklamationer med mera. Flera av dessa föreskrifter är antingen 

ordagranna upprepningar från allmänna bestämmelser om depåavtal eller utdrag ur 

kommissionslagen. För att åskådliggöra det kan allmänna villkors stadgande om 

annullering av order och makulering av avslut nämnas. Den återfinns även under 

punkten E.4 i bestämmelserna om depåavtal. Med stöd av detta stadgande kan 

värdepappersinstitutet annullera kundens order eller makulera avslut som gjorts för 

kundens räkning om börsen hade ogiltigförklarat det. Vidare kan institutet utföra 

annullationen/makuleringen om uppenbara fel har begåtts av kunden, motparten eller 

institutets anställda eller om kunden brutit mot gällande lagar eller ”god sed” på 

värdepappersmarknaden. Det nyssnämnda avtalsvillkoret kan, enligt min mening, 

skapa osäkerhet för investerare, skada förtroendet för värdepappersmarknaden och även 

påverka dess effektivitet på ett negativt sätt. Därför bör villkoret tillämpas restriktivt. 

Men lagbrott skall givetvis beivras.   

 

För övrigt har jag svårt att se varför Fondhandlareföreningen inte förmår att inarbeta 

villkor för handel med finansiella instrument i standardavtalet om depå/konto. Om alla 

relevanta avtalsvillkor skulle finnas i samma, logiskt uppbyggda, kontrakt skulle det 

göra kontraktet lättöverskådligt.  Denna anmärkning gäller i ännu högre grad Avanzas 

handels- och depåavtal med diverse medföljande villkor. Avanzas kundavtal består av 

”villkor för handels- och depå-/kontoavtal”, ”allmänna bestämmelser och villkor”, 

”allmänna bestämmelser för handels- och depå-/kontoavtal” samt ”allmänna villkor för 

handel med finansiella instrument”.  Jag undrar varför man skall krångla till ett avtal 
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som redan inte är helt lättförståeligt  för en vanlig investerare? Det borde inte vara 

omöjligt att integrera de olika villkoren i ett (1) sammanhängande, konsekvent 

dokument eller åtminstone ge de olika delarna av avtalet mer passande och icke 

förväxlingsbara beteckningar.  

 

Avanzas ”allmänna bestämmelser för handels- och depå-/kontoavtal” och ”allmänna 

villkor för handel med finansiella instrument” är nästan helt identiska med 

Fondhandlareföreningens villkor. I ”allmänna bestämmelser och villkor” finns 

information on handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument, särskilda 

villkor för derivathandel och för den så kallade stop loss-funktionen. Dessa 

bestämmelser behandlas ej närmare här. Istället skall jag kort beröra ”villkor för 

handels- och depå-/kontoavtal”. Enligt punkten 1 är avtalsparterna depåinnehavare 

(kunden) och Avanza Fondkommission AB (bolaget). Avtalet anses ingånget när 

kunden har undertecknat och returnerat avtalet till bolaget samt bolaget godkänt 

kunden. Under punkten 5 finns en generell pantförskrivningsklausul, enligt vilken 

kunden, till säkerhet för alla nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Avanza, 

pantförskriver samtliga värdepapper som finns i hans depå hos Avanza, samtliga 

(likvida) medel som finns på till depån anslutna kontot och den fordran, som kunden 

kan ha mot Avanza.  Enligt punkten 6 ger kunden fullmakt till Avanza att bland annat 

företräda kunden vid handel med värdepapper. Den här bestämmelsen är, enligt min 

mening, lite egendomlig, eftersom värdepappersinstituten, inbegripet Avanza, ofta gör 

värdepappersaffärer på börsen i kommission, alltså för kunders räkning men i eget 

namn. Fullmakten för bolaget innebär att Avanza förutsätts upplysa sina motparter att 

det handlar för kunden ”X” med flera rättsliga konsekvenser som följd.175 Så är det inte 

i verkligheten, vilket flera gånger har framgått i denna uppsats.   

 

I punkten 7 finns, den tidigare omnämnda, upplysningen om att kunden inte har någon 

separationsrätt till sina likvida medel hos bolaget. Flera viktiga påbud om 

orderläggning via Internet förekommer under punkt 13. Där stipuleras det att order 

                                                 
175 I villkorens punkt 13 står att kunden uppdrar, genom lämnande av order, åt bolaget att i bolagets 
namn för kundens räkning utföra ordern.  
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läggs, efter inloggning på Avanzas internettjänst, i en speciell elektronisk formulär.  

Enligt samma punkt friskriver sig Avanza från ansvar för skada som kan uppstå om 

ordern inte når börsens handelssystem. Det är tveksamt om det kan anses skäligt att, 

som i detta fall, lägga hela risken för att ordern inte exekveras på kunden. Det är ju 

värdepappersinstitutet, som har åtkomst till marknadsplatsernas handelssystem och 

därför torde institutet ha bättre förutsättningar att bedöma och hantera risken för att 

orderna förvanskas eller kommer bort.     

 

Avanza påtar inte heller något ansvar för att uppgifterna om innehållet i kundens depå 

är korrekta och för att analysmaterialet, som tillhandahålls via internettjänsten inte är 

bristfällig (punkt 15). Vidare ansvarar Avanza inte för skador som kunden kan åsamkas 

på grund av diverse tekniska fel och störningar i datasystem och teleförbindelser, se 

punkter 16 och 21. Dessutom finns en allmän friskrivningsklausul från 

Fondhandlareföreningens villkor (G.8) intagen under punkten 22.  

 

Länsförsäkringar Banks aktiedepåavtal innehåller nästan samtliga villkor, som finns i 

Fondhandlareföreningens standardavtal. Även många av de formuleringar som står att 

finna i Avanzas villkor återfinns i Länsförsäkringars aktiedepåavtal. Länsförsäkringars 

avtal är dock bättre uppbyggt med tydligare rubriker och logisk disposition. Innehållet 

skiljer sig likväl inte så mycket från Avanzas och andra värdepappersinstituts 

depåavtal. Det finns till exempel tolv friskrivningsklausuler i Länsförsäkringars avtal.   

 
7.3 Norex börsregler 

Jag har tidigare nämnt att börsen har en lagstadgad skyldighet (enligt 4 kap 2§ 1st 

LBC) att utarbeta och tillämpa funktionella regler för organisation och bedrivande av 

handeln. Hos Stockholmsbörsen är det standardavtalet Norex Member Rules 

(börsregler) som innehåller handelsregler och andra bestämmelser för 

börsmedlemmarna. Dessa börsregler gäller i stora delar även för fondbörserna i 

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Reykjavik. Norex föreskrifter är tämligen 

omfattande, därför kommer jag att ta upp endast några bestämmelser, som är relevanta 

för den här framställningen.  
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Norex regelverk består av sex kapitel, som bland annat innehåller allmänna villkor om 

börsmedlemskap, generella börsregler och särskilda föreskrifter för aktiemarknaden 

och räntemarknaden.  Regelverket är bindande för alla börsmedlemmar enligt punkt 

3.1.2. En betydelsefull bestämmelse avseende börsmedlemmens ansvar för 

avvecklingsförpliktelser finns i 4.2.8. Den förtydligar de skyldigheter som den i 

uppsatsen tidigare skildrade kommissionslagen ålägger kommissionären. 

Börsmedlemmen (kommissionären) är således fullt ansvarig för clearing, leverans och 

avveckling av de finansiella instrument som han handlar med oavsett om handeln sker i 

egen räkning eller i kommission. I enlighet med 5.8.1 gäller tre dagars likvidschema 

(T+3) för avslut på börsen; börsmedlemmarna kan dock komma överens om en 

avvikande avvecklingsschema.  

 

Regelverkets avsnitt 4.5 och 4.6 innehåller föreskrifter om orderläggning. Enligt dessa 

skall order och avslut avspegla det finansiella instrumentets ”aktuella marknadsvärde”. 

Vidare skall börsmedlemmen inte lägga order eller göra avslut om dessa är avsedda att 

leda till otillbörlig kurspåverkan eller störningar i handelssystemet. Börsmedlemmen 

får exempelvis inte ingå avslut som innebär att överlåtare och förvärvare av ett 

finansiellt instrument är samma fysiska person. Om en medlem sysslar med automatisk 

orderförmedling skall han, jämlikt punkten 4.9.9, i sitt handels-/depåavtal med kunden 

inta villkor om bland annat medlemmens ansvar mot kunden för övervakning och 

makulering av order, som kan göras av börsen, om rätten att på eget initiativ annullera 

order som inte uppfyller vissa krav samt förbud för kunden att placera order med 

olagliga avsikter.       

 

Börsen får makulera avslut på begäran av börsmedlemmarna som var parter i avslutet 

om begäran lämnas till börsen inom tio minuter efter det att avslutet har registrerats i 

SAXESS-systemet, se 5.7.1. Jag antar att denna bestämmelse används av medlemmar 

endast när ett uppenbart fel har begåtts av någon part eller om det finns misstanke om 

otillbörlig kursmanipulation och dylikt. Den strider mot principen om avtalsbundenhet 

och bör därför tillämpas restriktivt. Det gäller även punkten 5.7.3, enligt vilken börsen 

kan, ”för att säkerställa marknadens integritet eller i andra extraordinära situationer”, 
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makulera avslut som föranleddes av tekniska fel i börsens eller medlemmens system, 

misstag orsakade av mänskliga faktorn eller allvarliga lagbrott. Jag anser att det är 

oklart vad begreppet ”marknadens integritet” innebär. Kan värdepappersmarknaden 

överhuvudtaget ha någon integritet?  Det finns, enligt min uppfattning, en viss risk att 

detta villkor lämnas utan avseende vid en rättslig prövning. Den lidande parten torde 

kunna åberopa oklarhetsregeln här.  

 

Regelverkets avsnitt 3.8 reglerar ansvarsbegränsning för börsen och dess medlemmar. 

Avsnittet verkar ha utformats som en – för börsmedlemmarna och börsen – gemensam 

friskrivningsklausul gentemot eventuella anspråk från tredje man. Enligt denna är 

varken börsmedlemmarna eller börsen ansvariga för skador som uppkommit på grund 

av force majeure, förlust av data, utebliven vinst och andra indirekta skador. Även i 

andra fall bär parterna inget ansvar om dessa varit normalt aktsamma. Jag har tidigare 

skrivit att det, i depåavtalet som reglerar förhållandet mellan värdepappersinstitutet 

(börsmedlemmen) och kunden, finns ett villkor som ålägger kunden att bland annat 

följa börsens regler. I depåavtalet förekommer dock inga explicita hänvisningar till 

Norex regelverk och det är tveksamt om bestämmelserna i 3.8 kan i sin helhet åberopas 

mot kundens eventuella ersättningskrav. Vidare är det, enligt min mening, oskäligt att 

börsmedlemmarna och börsen ingalunda kan göras ansvariga för förlust av data. 

Uppgifterna om en kunds depå eller order kan exempelvis förstöras genom att någon av 

börsmedlemmens anställda beter sig vårdslöst.   

 

Om en börsmedlem bryter mot Norex Member Rules, svensk lag, övriga relevanta 

föreskrifter eller god sed på värdepappersmarknaden kan han likafullt straffas med 

olika sanktioner, som beslutas av Stockholmsbörsens disciplinnämnd, se 4.11.3-5. 

Medlemmen kan få en varning, bli tvungen att betala vite och riskerar även att bli av 

med sitt börsmedlemskap i allvarliga fall.   

 

Ytterligare reglering av det rättsliga förhållandet mellan börsen och börsmedlemmarna, 

som kompletterar Norex regelverk, finns i individuella kontrakt mellan dessa. 

Kontrakten är dock inte allmänt tillgängliga och tas ej upp här.  
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8 Avslutande diskussion 
8.1 Konsekvenser av att finansiella instrument är fungibel egendom m m 

I den föreliggande framställningen har det ännu inte explicit framgått att de flesta 

finansiella instrument, som handlas på börsen och andra marknadsplatser, är generiskt 

bestämd, eller fungibel, egendom.176 Det kan därför vara på sin plats att nämna något 

om skillnaden mellan genusköp och specieköp av egendom. Vid specieköp är det ett 

bestämt objekt som skall överlåtas från säljaren till köparen. Den som säljer en vara får 

således inte tillhandahålla någon annan vara än just den som förvärvaren valt ut. En 

person som köper August Strindbergs målning ”Båkfyr” gör ett specieköp. Om 

köpavtalet avser generiskt bestämd egendom skall säljaren fullgöra avtalet genom att 

leverera egendom av ett visst slag. Ett exempel på dylik egendom är sedlar; den som får 

en hundralapp bryr sig inte om sedeln trycktes år 1995 eller 2000 eller om den ingår i 

serie X eller Y. Hundralappen har fortfarande samma värde ur innehavarens synvinkel 

(under den självklara förutsättningen att sedeln inte är förfalskad). Samma sak gäller 

aktier och många andra finansiella instrument, som omsätts på 

värdepappersmarknaden.177 Aktierna är fungibel egendom och de är sålunda varken 

numrerade eller individualiserade.178 En investerare som ämnar förvärva aktier i ett 

marknadsnoterat bolag vill ha en viss kvantitet (säg 100 stycken) av aktierna av ett visst 

slag (exempelvis Ericsson B). Det skulle förresten vara synnerligen opraktiskt att 

numrera alla aktier, eftersom många börsbolag emitterar miljarder aktier. Observera att 

ISIN-koden enbart visar i vilket företag en aktie utgör ägarandel.   

 

Det ovan anförda innebär bland annat att försäljning av finansiella instrument av en 

bestämd typ kan, teoretiskt sett, avse hur många instrument som helst, oavsett vilket 

antal instrument som är förtecknade på något konto i överlåtarens namn vid själva 

avslutsögonblicket.179 Överlåtarens finansiella instrument kan vara förvaltarregistrerade 

eller registrerade på flera VP-konton genom olika kontoförande institutens försorg.  

                                                 
176 Mellqvist/Persson, s 228. 
177 Undantaget torde utgöras av premieobligationer, vissa OTC-derivat och eventuellt aktierna i 
kupongbolag, som inte tas upp här.  
178 Sandström, s 143. 
179 Beckman m fl, s 377. 
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Dagens avvecklingsschema (T+3) innebär att leveransen av finansiella instrument sker 

tre dagar efter avslutsdagen, därför kan säljaren före avvecklingsdagen köpa eller låna 

ett nödvändigt antal instrument för att fullgöra sin förpliktelse att leverera det antal som 

han tidigare avyttrat.180 Om en slutlig säljare inte har tillräckligt många instrument i sin 

depå på avvecklingsdagen är hans värdepappersinstitut (kommissionär) ändå skyldig att 

fullfölja avtalet med köparen; se avsnitt 7.1.4. I praktiken kontrollerar institutet sina 

kunders leveranskapacitet och därför torde en investerare inte kunna sälja finansiella 

instrument som han inte förfogar över vid överlåtelsetidpunkten om han inte ställer 

betryggande säkerheter till värdepappersinstitutet.  

 

Det nuvarande systemet för kontoföring av finansiella instrument är utformat som om 

instrumenten var individuellt bestämd egendom.181 LKF är således, enligt min mening, 

inte särskilt väl anpassad till dagens värdepappershandel med fungibla objekt.  Walin är 

också kritisk till det befintliga regelverket: ”…handeln med finansiella instrument har 

... ett regelsystem som kanske inte är valt efter övervägande av vad som kunde vara 

mest rationellt för den abstrakta konstprodukt som de dokumentlösa rättigheterna 

utgör”.182 Vidare är LKF:s bestämmelser om godtrosförvärv, enligt min uppfattning, 

inte heller lämpade för transaktioner med finansiella instrument på börsen. Den slutliga 

köparen av exempelvis aktier har oftast ingen reell möjlighet att ens kontrollera vem 

den slutliga säljaren är, än mindre om säljaren är registrerad som ägare till finansiella 

instrument på ett avstämningskonto i VPC-systemet eller om han äger 

förvaltarregistrerade instrument. Den här kontrollen görs, som jag skrivit tidigare183, i 

viss mån av köparens värdepappersinstitut och om den slutliga köparen nu skulle få 

några problem med sitt förvärv är det främst sitt institut han skall klandra.  

 

Problemet med LKF:s sakrättsliga bestämmelsers (inklusive godtrosförvärvsreglers) 

relativa irrelevans kan illustreras med följande exempel. Låt oss ta ett fall där en 

investerare X vill köpa 10000 aktier i företaget Vostok Nafta idag till priset 300 kronor 

                                                 
180 Ibid. 
181 Mellqvist/Persson, s 227. 
182 Walin, s 16. 
183 Se bl a avsnitt 3.3. 
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per aktie. Om det för tillfället inte finns en (1) säljare på marknaden som vill avyttra 

just 10000 aktier för 300 kronor per aktie kan köparens kommissionär förvärva aktierna 

från flera säljare. Kommissionären kan ingå avtal (avslut) med säljare A som vill 

överlåta 5000 aktier, med säljare B som vill sälja 3000 aktier samt med säljare C som 

är bered att överlåta 2000 aktier. Antal säljare kan vara ännu större vid vissa komplexa 

transaktioner.  Den slutliga köparen X vet ej vilka dessa säljare är och kan inte heller få 

någon information om dessa från sin kommissionär. Vidare kan samma kommissionär 

under en handelsdag ha flera köporder från sina kunder avseende just aktierna i Vostok 

Nafta. Efter att kommissionären effektuerat dessa order på börsen torde han i efterhand 

kunna bestämma att köparen X skall anses ha förvärvat aktierna i Vostok Nafta från 

säljarna A, B och C, medan köparen Y skall anses ha köpt aktierna i Vostok Nafta från 

säljarna D och E. Kommissionären kan göra det, eftersom aktierna är fungibel egendom 

samt avslut och avveckling (överföring av äganderätten till finansiella instrument) inte 

sker vid samma tidpunkt. Dylika situationer visar, enligt min mening, att reglerna om 

godtrosförvärv och borgenärsskydd inte torde vara användbara här.184  

 

8.2 Om anonymiteten på värdepappersmarknaden 

Motparternas anonymitet i värdepappersaffärer torde inte vara något nytt eller just för 

denna typ av rättshandlingar specifikt fenomen. Det rättsliga institutet kommission, 

som har beskrivits i avsnitt 7.1, uppkom långt innan handel med finansiella instrument 

fått nuvarande omfattning. Den svenska kommissionslagen är exempelvis från 1914 

och även kommission avseende annan egendom än värdepapper innebär att 

kommittenten och tredje man ofta inte känner varandra. Även fungibla varor, som 

exempelvis spannmål av viss sort, kan säljas i kommission.  

 

Anonym handel behöver inte vara något negativt. Den kan tvärtom ha en gynnsam 

inverkan på värdepappersmarknadens likviditet. De stora aktörerna på marknaden kan 

få större incitament att handla om de är anonyma och deras handel inte leder till 

                                                 
184 Den slutliga köparen kan dock villkora sin köporder så att den inte går till avslut om det inte finns en 
(1) motpart med det antal aktier som köparen vill ha.  
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omedelbar påverkan på marknadspriserna. Negativa aspekter av anonymiteten 

motverkas delvis genom lagstiftning och omfattande självreglering.  

 

Anonymiteten på värdepappersmarknaden försvinner till viss del ”i efterhand” om 

flaggningsregler i 4 kap LHF eller NBK:s bindande flaggningsrekommendation 

aktualiseras. Flaggningsreglerna innebär att en aktör som har förvärvat eller överlåtit 

stora poster aktier skall inom viss tid offentliggöra sin transaktion. Aktören är dock i 

och för sig fortfarande anonym i förhållande till sin motpart på börsen, eftersom han 

endast behöver tillkännage antalet finansiella instrument som han köpt eller sålt samt 

tidpunkten för transaktionen, se 4 kap 3 § LHF.  

 

 Även personer med insynsställning i aktiemarknadsbolag, så kallade insiders, skall 

anmäla förändringar i sina innehav av aktier i det bolaget där de är verksamma, se 4 § i 

lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 

(AnmL).  Anmälan skall göras skriftligen till Finansinspektionen inom fem dagar efter 

innehavsförändringen, 4 och 6 §§ AnmL. Finansinspektionen för, enligt 9 § AnmL, ett 

offentligt insynsregister över insiders innehav; detta register är åtkomligt för 

allmänheten via myndighetens webbsida. De nyss beskrivna reglerna gör det teoretiskt 

svårare för insiders att anonymt genomföra otillåtna insidertransaktioner. Men de 

hjälper dock inte motparten i en transaktion som insidern företar på börsen, eftersom 

motparten fortfarande inte vet av vem han köper eller säljer aktierna.  Insiderregistrets 

syfte är snarare att upprätthålla generellt förtroende till värdepappersmarknaden och 

öka dess genomlysning; AnmL kan inte skydda insiderns medkontrahent i en börsaffär.  

 

Jag vill också anmärka att börsen har särskilda medel för marknadsövervakning - 

speciella dataprogram som kan upptäcka ovanliga och suspekta kursrörelser i börsens 

handelssystem. Börsen kan begära information från en börsmedlem om slutkunden i ett 

visst avslut om börsen misstänker att denna slutkund har begått något brott mot lagen 

(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, till 

exempel otillbörlig kursmanipulation eller insiderbrott.185 Börsen kan också makulera 

                                                 
185 Se 3 kap 3 § LBC och Beckman m fl, s 242. 
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avslut i vissa fall, se avsnitt 7.3.  Även Finansinspektionen har rätt att inhämta 

uppgifter från börsmedlemmar och andra aktörer på värdepappersmarknaden.186 En 

aktör som har brottsliga eller andra otillbörliga avsikter torde således inte kunna dölja 

sig bakom anonymitetens slöja. En annan sak är att det kan vara ytterst svårt att (för 

åklagaren) bevisa den brottsliga gärningen. Vidare är det tveksamt om en investerare, 

som på något sätt har lidit på grund av den slutliga motpartens manipulationer, kan 

kontakta börsen och få hjälp med identifieringen av motparten.    

 

Slutligen skulle jag vilja framhålla att överlåtelser av marknadsnoterade finansiella 

instrument inte sker mellan anonyma motparter i två särfall. Det ena av dessa är 

ömsesidig egenhandel, det vill säga när två börsmedlemmar (värdepappersinstitut) 

sluter avtal med varandra om överlåtelse av finansiella instrument för egen räkning. 

Det andra fallet avser självinträdesaffärer, nämligen när en kommissionär 

(värdepappersinstitut) själv träder in som motpart till sin kund.     

 

8.3 Något om rättsekonomiska aspekter 

Handel med äganderätt till egendom, inbegripet finansiella instrument, sker därför att 

olika aktörer i ekonomin värderar äganderättigheterna på olika sätt.187 Ägandet av 

finansiella instrument och transaktionerna med dessa är förknippade med olika risker. 

Äganderätten innefattar exkluderbarhet och residualrätt.188 Exkluderbarheten innebär 

att ägaren förfogar över och kontrollerar sin egendom samt kan utesluta andra från att 

nyttja den. Residualrätten ger ägaren rätt till avkastning på den egendom som han äger 

(till exempel utdelning och kursstegring på aktier), men också ansvar för kostnader som 

är förknippade med egendomen. Ägaren bär således även risken för att avkastningen på 

egendomen blir negativ, det vill säga om egendomen sjunker i värde. Förvärv av aktier 

och andra finansiella instrument på börsen innebär att möjligheten till kursvinst och 

risken för kursfall överförs från överlåtaren till förvärvaren. Säljaren hade nog inte sålt 

sina aktier om risken för kursfall (negativ avkastning) fortfarande skulle bäras av 

honom samtidigt som alla rättigheter skulle tillkomma köparen. Följaktligen kan 

                                                 
186 Det framgår av 6 kap 1a § LHF.   
187 Skogh/Lane, s 39. 
188 Skogh/Lane, s 33 ff. 
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köparen inte åberopa någon ogiltighetsgrund (som 36 § AvtL) om marknadspriset på de 

köpta aktierna förändras negativt efter avtalsingåendet.189  

 

Som jag skrivit tidigare (i avsnitt 3.4) kännetecknas transaktionerna med finansiella 

instrument av ett antal risker. Ansvaret för dessa risker kan fördelas genom lagstiftning 

och avtal mellan de inblandade parterna. Ansvarsfördelningen kan, enligt 

rättsekonomisk teori, se olika ut beroende på vad det är för typ av risk. En så kallad ren 

risk ligger utanför båda motparters kontrollsfär.190 Om båda parter har samma 

möjligheter att skydda sig mot den rena risken är det i 

samhällseffektivitetshänseende191 egalt vem riskansvaret placeras på. Om parternas 

potential att bära risken är olika på grund av riskaversion, det vill säga obenägenhet att 

bära risker, skall ansvaret placeras på den part som har större möjligheter att sprida 

(minska) risken genom diversifiering, försäkring med mera. Riskbäraren skall dock få 

viss kompensation för sina kostnader för riskhantering. Ligger en viss risk helt inom 

ena partens kontrollsfär bör den parten ansvara för risken och bära eventuella 

kostnader. Slutligen skall risken som kan kontrolleras av båda parterna fördelas så att 

den part som har större kapacitet att kontrollera och hantera risken också skall bära den.  

 

Risken att en motpart inte fullgör sin prestation i en börstransaktion – 

ersättningskostnadsrisken ur köparens synvinkel och likviditetsrisken ur säljarens 

synvinkel – bärs huvudsakligen av de slutliga parternas värdepappersinstitut 

(kommissionärer). Ur rättsekonomisk synpunkt är riskfördelningen av motpartsriskerna 

korrekt, enär dessa risker ligger utanför de slutliga investerarnas kontrollsfär. De 

slutliga parterna är ju anonyma för varandra och kan sålunda inte kontrollera varandras 

kreditvärdighet och leveranskapacitet. Värdepappersinstituten kan dock både delvis 

kontrollera motpartsrisken (genom att exempelvis se om kunden har likvida medel på 

sitt konto eller finansiella instrument i sin depå eller VP-konto) och hantera den genom 

att tillförsäkra sig panträtt och andra säkerheter.  

 

                                                 
189 Ramberg J, Ramberg C, s 239 f.  
190 Resten av stycket bygger på Skogh/Lane, s 93-99. 
191 Med samhällseffektivitet avses maximerandet av den totala nyttan i samhället (utility maximization).   
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Flera legala risker, till exempel risken för att överlåtarens borgenärer framställer 

anspråk på de försålda finansiella instrumenten, bärs av värdepappersinstituten 

(kontoförande institut) och i vissa fall VPC. Och det är också en rättsekonomiskt 

motiverad fördelning, eftersom de slutliga investerarna inte har någon möjlighet att 

kontrollera huruvida deras motparter är solventa eller ej etc.  

 

Ansvarsfördelningen är dock inte alltid samhällsekonomiskt effektiv beträffande 

operationella risker. Som det har framgått i avsnitten 7.2 och 7.3 övervältras ofta risken 

för tekniska fel via avtalet på slutkunden. Ett exempel är att värdepappersinstitutet 

(förvaltaren) inte ansvarar för att uppgifterna om innehållet på kundens depå är 

korrekta. Uppgifterna kan bli felaktiga om institutets depåsystem drabbas av ett 

datavirus eller om institutets anställda gör ett misstag. Men enligt min mening är det 

värdepappersinstitutet som har mycket bättre möjligheter att skydda sig mot den här 

risken genom att installera de senaste antivirusprogrammen i sina datasystem och 

genom att internutbilda kompetent personal. Av denna anledning bör 

värdepappersinstitutet bära den här risken och andra operationella risker i situationer 

där liknande förhållanden råder.  

 

Jag anser att fördelningen av risken för force-majeure likaledes bör bli mer rationell. 

Det är varken skäligt eller samhällsekonomiskt effektivt att lägga hela risken för 

extraordinära händelser, som är en sorts ren risk, på slutinvesterare, som ofta görs i 

olika depåavtal.  

 

8.4 Framtida utveckling 

8.4.1 Förslag de lege ferenda  

Regleringen av värdepappersmarknaden kännetecknas av en djungel av rättsnormer av 

olika dignitet. Lagstiftningen är svåröverskådlig och inte särskilt likformig. En del 

bestämmelser överlappar varandra och terminologin i lagarna är inte alltid konsekvent. 

Självregleringen är omfattande och relativt detaljrik. Jag anser därför att lagstiftaren 

bör skapa en allmän finansbalk, som skulle vara systematiskt och logiskt uppbyggd.192 

                                                 
192 Jfr med snarlik diskussion i Beckman m fl, s 16.  
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En dylik balk skulle kunna inkludera bestämmelser från alla viktigare lagar som 

reglerar värdepappersmarknaden, såsom kontoföringslagen, lagen om handel med 

finansiella instrument, lagen om börs- och clearingverksamhet, lagen om 

värdepappersrörelse, kommissionslagen, lagen om investeringsfonder med flera. 

Föreskrifter från alla relevanta EG-direktiv och förordningar skulle också kunna 

inarbetas i finansbalken. Dessutom bör finansbalken, enligt min mening, kodifiera de 

viktigaste normerna som växt fram genom handelsbruk och olika självreglerande 

överenskommelser på värdepappersmarknaden. En funktionell balk skulle beakta olika 

företeelser som kännetecknar en modern värdepappersmarknad, såsom det faktum att 

majoriteten av finansiella instrument är fungibel egendom och att handeln kan ske 

anonymt. Finansbalken skulle göra det lättare för de olika aktörerna att se till att olika 

transaktioner genomförs på ett juridiskt korrekt sätt. En finanskodex präglad av bland 

annat rättsekonomiskt tänkande skulle fördela risker och rättigheter mellan marknadens 

aktörer på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt för att – på längre sikt – skapa största 

möjliga nytta för samhället.   

 

Det stycke som följer nedan kan nog betraktas som ett slags obiter dictum i förhållande 

till uppsatsens tema, men jag menar att det ändå har en viss relevans för denna 

framställning. Jag anser generellt att stora delar av den svenska civilrätten borde 

reformeras till en konsekvent, metodiskt uppbyggd civilbalk a la tyska BGB eller 

franska Code Civile. En svensk civilbalk skulle kunna innehålla de 

förmögenhetsrättsliga rättsregler som idag är utspridda i ett stort antal lagar, till 

exempel i avtalslagen, köplagen, skuldebrevslagen, kommissionslagen och den i stora 

delar obsoleta handelsbalken. Det vore även lämpligt om civilbalken skulle kodifiera 

den rättspraxis och de rättsprinciper som vuxit fram genom åren (till exempel 

sakrättsliga bestämmelser och regler om avtalstolkning). En lättöverskådlig och tydligt 

skriven civilbalk skulle, enligt min mening, höja rättssäkerheten i vårt samhälle och 

även höja rättsreglernas ekonomiska effektivitet. Arbetet med balken torde kunna 

genomsyras av enkelhetsprincipen, så kallad Ockhams rakkniv. Ett annat alternativ, 

som dock idag ter sig avlägset och något orealistiskt, är att tillsammans med andra 

medlemsländer i Europeiska Unionen utarbeta en gemensam europeisk civilkodex. Det 
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finns idag en ambitiös organisation, som heter ”The Study Group for a European Civil 

Code”, som arbetar med harmonisering av (delar av) europeisk civilrätt, se 

www.sgecc.net. Idén om gemensam civilrätt för hela EU är kanske inte så absurd ändå.   

  

8.4.2 Värdepappershandelns utveckling 

Värdepappersmarknadens framtida utveckling torde kännetecknas av ytterligare 

framsteg inom informationsteknologin, fortsatt internationalisering och harmonisering. 

Det är troligt att nästan all avveckling av transaktioner med finansiella instrument 

kommer att ske i realtid. Realtidsavvecklingen skulle minska kostnaden för hanteringen 

av motpartsrisker och kanske även minska komplexiteten i clearingprocessen.  

 

En annan tänkbar utvecklingslinje är att clearing av transaktionerna kommer att ske via 

en central motpart även på aktiemarknaden. Idag sker så enbart på derivatmarknaden 

där Stockholmsbörsen agerar som en central motpart. Fördelen med att ha central 

motpart vid clearing och avveckling av transaktionerna med finansiella instrument är 

att investerare och värdepappersinstituten slipper motpartsrisken som helt överförs på 

den centrala motparten och även minskar sina operativa risker. Det är självklart att 

organisationen som skall vara den centrala motparten måste ha ett gediget 

riskhanteringssystem och en stark kapitalbas. Det finns dock några nackdelar med 

clearing via den centrala motparten, nämligen högre transaktionskostnader, påtaglig 

koncentration av risker hos en aktör och större systemrisk.        

 

Under det senaste decenniet har flera europeiska börser fått samma ägare eller startat 

strategiska samarbetsallianser med andra börser. Ett exempel på dessa är Euronext, som 

består av börserna i Paris, Amsterdam, Bryssel och Lissabon. Ett annat är svenska 

företaget OMX, som arbetar med skapandet av en samnordisk/baltisk 

värdepappersmarknad. OMX planerar bland annat att lansera en gemensam börslista 

för svenska, danska och finländska marknadsnoterade bolag under sommaren 2006. 

Samarbetet mellan börserna och olika allianser leder till att (själv)regleringen av 

värdepappershandeln blir mer och mer enhetlig i Europa. Även EU-kommissionen och 
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ministerrådet arbetar för att harmonisera medlemsländernas finanslagstiftning. Det är 

möjligt att EU får en gemensam kapitalmarknad i framtiden.  

 

8.5 Slutsatser 

Den moderna handeln med finansiella instrument kännetecknas av att majoriteten av 

transaktionerna på börsen sker via intermediärer. Värdepappersinstituten, som är 

synnerligen viktiga intermediärer, spelar en utomordentligt stor roll på 

värdepappersmarknaden. De har i egenskap av kommissionärer, börsmedlemmar, 

clearingmedlemmar, kontoförande institut och förvaltare ett långtgående ansvar (men 

inte fullkomligt!) för att överlåtelser av finansiella instrument via börsen och 

betalningen för dessa sker snabbt och juridiskt korrekt. Förekomsten av finansiellt 

starka värdepappersinstitut – banker och fondkommissionsbolag – minskar  olika 

investerares exponeringar för motpartsrisker och möjliggör anonym handel. 

Värdepappersinstituten agerar ofta som kommissionärer på både köp- och säljsidan i en 

värdepappersaffär, vilket innebär att instituten är, i enlighet med kommissionslagen och 

börsreglerna, skyldiga att fullgöra avtalet gentemot tredje man. Som börsmedlemmar är 

värdepappersinstituten skyldiga att följa börsens regelverk och se till deras kunder inte 

bryter mot lagar och börsens föreskrifter. I egenskap av clearingmedlemmar och 

kontoförande institut är bankerna/fondkommissionsbolagen förpliktade att verka för att 

registreringarna i kontoföringssystemet är korrekta samt att överföringen av 

äganderätten till finansiella instrument mellan olika aktörer sker felfritt. 

Värdepappersinstituten har också enligt depåavtalen (kommissionsavtalen) åtskilliga 

rättigheter och skyldigheter gentemot sina kunder. I dessa depåavtal tenderar dock 

värdepappersinstituten att friskriva sig från ansvar för många olika företeelser. Jag har 

kommit fram till att instituten borde åläggas större ansvar för vissa operationella risker 

än det de har idag.  

 

Central värdepappersförvarare är också en viktig aktör på värdepappersmarknaden. 

Han har ett kontrollansvar enligt kontoföringslagen för att kontoföringen av finansiella 

instrument sker oklanderligt. Om någon investerare bli förfördelad på grund av ett fel i 

kontoföringen av hans instrument kan investeraren få ersättning för sin ekonomiska 
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förlust av värdepappersförvararen. Den centrala värdepappersförvararen här även ett 

stort samhällsekonomiskt ansvar för att kontoföringssystemet fungerar säkert och för 

att systemets drift och riskhanteringsrutiner är av högsta klass.                  

 

Börsen och organiserade marknadsplatser är skyldiga att upprätthålla och övervaka en 

fungerande handel i finansiella instrument. Fondbörsen är en betydelsefull institution, 

som naturligtvis är central för kapitalmarknaden. Börsen har ett lagstadgat ansvar för 

att spåra och beivra de brott mot lagar och andra relevanta föreskrifter som kan begås 

på värdepappersmarknaden. Stockholmsbörsen har även ett påtagligt ansvar gentemot 

investerare på derivatmarknaden, eftersom börsen där agerar som central motpart. 

Börsens direkta ansvar gentemot enskilda investerare på aktiemarknaden är dock ringa.  

 

De avtalsrättsliga och köprättsliga normerna kan inte användas på förhållandet mellan 

de slutliga motparterna i en anonym transaktion på börsen. Många obligationsrättsliga 

rättsnormer är dock tillämpliga på de rättsliga relationerna mellan den slutliga 

motparten och hans värdepappersinstitut (kommissionär), mellan 

försäljningskommissionären och inköpskommissionären som gör ett avslut på börsen 

för sina kommittenters räkning, mellan värdepappersinstitutet och den centrala 

värdepappersförvararen etc. Vissa modifikationer bör dock göras vid applicering av 

avtalsrättsliga och köprättsliga bestämmelser på börstransaktioner. Säljaren i en 

börsaffär bär exempelvis oftast inget köprättsligt felansvar för de sålda instrumenten.  

 

Överlåtelser av och andra förfoganden med finansiella instrument har fått en särskild 

sakrättslig reglering genom bestämmelserna i kontoföringslagen. Utformningen av 

dessa bestämmelser är dock inte anpassad för den nuvarande värdepappersmarknaden 

där de flesta instrumenten är fungibel, alltså icke individualiserad, egendom.  Även 

reglerna om borgenärsskydd och godtrosförvärv kan inte alltid tillämpas i praktiken på 

grund av slutinvesterarnas bristande möjligheter att kontrollera sina motparters 

rättsförhållanden. Anonymiteten vid överlåtelser av de finansiella instrumenten på 

börsen är en bidragande orsak till detta. Kontoföringssystemet fungerar dock effektivt i 
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alla fall, delvis tack vare en funktionell näringsrättslig lagstiftning och omfattande 

självreglering genom till exempel VPC:s allmänna villkor för kontoföring och clearing.  

 

På nästa sida finns en sammanfattande skiss över de olika aktörerna och 

rättsförhållandena i en aktieaffär på börsen.    
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