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ABSTRACT 

Titel: Compliance i två storbankers baltiska dotterbolag  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Johanna Bäckström, Marita Alanen 

Handledare: Markku Penttinen 

Datum: 2011 - 01  

Syfte: Syftet med studien är att förmedla en insyn i bankernas arbete med implementering av 

interna regler, internationella och nationella regelverk i sina utländska dotterbolag i Baltikum.  

Detta för att ge läsaren en ökad förståelse och en djupare inblick i bankernas arbete mot ett 

effektivt compliancearbete. 

Metod: En kvalitativ undersökning riktad mot två banker utförda genom intervjuer via e-mail. 

Respondenterna är två personer som arbetar inom området för studien på varje bank. Den 

teoretiska referensramen är byggd på vetenskapliga artiklar och offentliga handlingar och är 

utgångspunkten för analysen. Författarna har därmed använt sig av både sekundära och primära 

källor till studien.  

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att vikten av compliance formuleras olika av 

regelverken och bankerna själva. Bankerna fokuserar på compliance utifrån företagets bästa och 

vill värna om bilden utåt, därmed vill de vara compliant för att skydda sig mot missnöjda kunder 

som kan missgynna banken medan regelverkens syfte är att skydda konsumenterna från 

bankerna. Slutsatserna författarna drar är att bankernas implementeringsarbete idag inte är av 

någon speciell karaktär riktat mot dotterbolagen i Baltikum utan det är genomgående lika 

processer och arbetssätt som implementeras i hela verksamheten i båda bankerna. Arbetet med 

compliance handlar idag om ett bra samarbete mellan alla bankernas verksamheter. 

Förslag till fortsatta studier: Vidare undersökning inom ämnet compliance anser författarna 

kan vara studier om andra företags arbete med compliance inom andra verksamhetsområden än 

banker. Även studier om andra bankers implementering av compliance i sina sidoverksamheter.  

Uppsatsens bidrag: Resultatet av studien bidrar med ny information om arbetet med 

compliance i två av Sveriges storbanker samt implementeringen av compliance i deras 

dotterbolag.   

Nyckelord: Compliance, Implementering, MiFID, Finanskris, SEB, Swedbank, Baltikum 
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ABSTRACT  

Title: Compliance in two large banks subsidaries in the Baltics 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Johanna Bäckström, Marita Alanen 

Supervisor: Markku Penttinen  

Date: 2011 - 01 

Aim: The aim with this study is to provide an insight in the banks work with internal rules, 

international and national regulations in their subsidiaries in the Baltics. This to provide the 

reader with an increased understanding and a deeper insight into the bank´s work towards a 

common approach, work with compliance and how they if possible could have avoided major 

losses during the Financial crises in their subsidiaries in the Baltics.  

Method: A qualitative approach will be used to obtain information via an email interview. The 

respondents are two employees from the compliance departments of each bank. The theoretical 

framework will be based on scientific papers and public documentation. Both primary and 

secondary sources have been used for this study. 

Results & conclusions: Our results demonstrate the fact that compliance is formulated 

differently by the regulations and the banks themselves. The banks focus on compliance as an 

important function in the best interests of the company. They want to be compliant to preserve a 

positive image outwards. The regulations main purpose is in other hand to protect customers 

from the banks. The conclusions that the authors make is that the banks implementation efforts 

today are not of any special kind directed against the subsidiaries in the Baltic’s. Instead it is 

consistently the same processes and practices that are implemented throughout the operations of 

both banks. Work on compliance is not directly structured in any way against the subsidiaries, 

but it is a matter of continuous interaction between all parts of the banks at all times that is of 

importance when it comes to compliance.  

 

Suggestions for future research: To further study the subject compliance, the authors consider 

studies on other companies' work on compliance in other areas than banks. Also studies on other 

banks' implementation of compliance in its ancillary activities.  

Contribution of the thesis: The study contributes new information on the process of compliance 

in two of Sweden's major banks along with the implementation of the compliance of their 

subsidiaries. 

Key words: Compliance, implementation, MiFID, Financial crisis, SEB, Swedbank, The Baltics 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel önskar författarna att tydliggöra problematiken som kommer att behandlas under 

studien. Inledningsvis presenteras bakgrunden till studien för att sedan följas av hypotes, 

problemformulering, syfte, avgränsning samt avslutas med en dispositionsframläggning. 

  

1.1 Bakgrund 

Intresset för denna uppsats grundar sig i uppkomna tvister mellan banker och 

privatpersoner/företag där bankerna anklagas för felaktig rådgivning och blir stämda på 

miljonbelopp. Detta finner författarna vara mycket intressant och vill därför undersöka detta 

grundligare. Exempelvis har Sparbanken i Karlshamn stämts ett flertal gånger, bland annat på 13 

miljoner kronor för att ha banken ska ha utfört felaktig förmedling. Banken dömdes därmed till 

att betala 7,2 miljoner kronor i tingsrätten.(bltsydostran.se)  

Genom tidigare gjorda avhandlingar kring lagen om finansiell rådgivning fann författarna en 

avsaknad av studier gjorda kring bankernas implementering i sina utländska dotterbolag av 

gemensamma lagar och regler kring värdepappershandel och finansiell rådgivning. De fann även 

en brist i studier gjorda om huruvida bankernas interna regler överförs vid en expansion till andra 

länder där egna regler, lagar och normer gäller.  

Banker styrs idag av en rad internationella och nationella regler, EU har upprättat 

standardiserade regelverk för handel av värdepapper kallat Market in Financial Instruments 

Directives (MiFID) som infördes i nationell lagstiftning 2007. Direktivet innehåller regler om 

handel med värdepapper och värdepappersinstitutens gränsöverskridande verksamheter. I korthet 

kan man idag genom ett MiFID pass som innebär att man som värdepappersinstitut/företag kan 

upprätta filialer i andra medlemsländer med hemlandets bemyndigande i ryggen. Vidare ska 

myndigheterna i alla medlemsländer samarbeta med varandra för att underlätta övervakandet av 

dessa instituts arbete med värdepapper och rådgivningen av placeringar. Har man däremot 

etablerat dotterbolag i andra länder har dotterbolaget det landet som hemland och lyder därför 

under landets egen lagstiftning och inte moderbolagets hemland. I Sverige implementerades det 

nya EU direktivet genom en rad förordningar ifrån finansinspektionen samt en rad nya lagar, 

bland annat Lagen om värdepappersmarknaden. Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter 

är även det en lag som rör bankernas arbete med rådgivning av värdepapper och berör samma 
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områden som MiFID när det gäller konsumentskydd. 

Ytterligare en faktor som påverkade valet av ämnesområde är den finansiella krisen som drabbat 

världsekonomin och i synnerlighet bankerna. Bankernas investeringar i Baltikum ledde till stora 

förluster och blev väldigt uppmärksammat i media. Därmed finner författarna en intressant 

vinkling av problematiken kring implementeringen och upprätthållandet av de regler och lagar 

som gäller kring finansiell rådgivning i de länder där finanskrisen slagit till hårt. Idag är därmed 

återuppbyggnaden och stabiliseringen av dessa filialer väldigt aktuella.  

Tabell 1 Totala resultatet Swedbank Koncernen (Mkr) (Swedbank Årsredovisning 2009)
 
 

2009 2008 2007 

-10442 10939 12136 

 

Tabell 2 Totala resultatet SEB Koncernen (Mkr) (SEB Årsredovisning 2009)  

2009 2008 2007 

1178 10050 13642 

 

Sverige har en historisk koppling till de baltiska staterna, bland annat har Estland tillhört Sverige 

mellan 1500-1700talet samt att Sverige styrde Lettland under en stor del av 1600talet.(Forsberg 

2010) 

Från att vara sovjetiska lydstater blev de Baltiska staterna självständiga i början av 90-talet. 

Sverige tog stor del i utvecklingen av länderna och var ett stöd i stärkandet av ländernas nyvunna 

självständighet. (msb.se) Självständigheten innebar en stor ökning av tillväxten, framförallt 

under andra halvan av 90-talet då den ökade med dryga 5 % per år. Här såg bankerna och andra 

företag stora möjligheter till investeringar. När de Baltiska staterna den 1 maj 2004 fick sitt 

medlemskap i EU ökade tillväxten ytterligare.  

I och med medlemskapet i EU infördes även EU:s regelverk i Baltikum, vilket innebar att de 

hamnade under samma regler som Sverige. Detta underlättade för Svenska företag att investera i 

länderna. (affarsvarlden.se) Det nuvarande Swedbank var först av de svenska storbankerna med 

http://www.affarsvarlden.se/
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sina satsningar i Baltikum redan i mitten av 90-talet. De såg möjligheterna i ländernas attraktiva 

tillväxtpotential samt deras underutvecklade finansiella marknader. Genom att vara tidigt ute 

med investeringar blev de snabbt ledande på marknaden och visade länge starka tillväxtsiffror. 

(swedbank.se) Föreningssparbanken förvärvade nästan 50 % av aktierna i Hansabank 1998. 2005 

hade det dåvarande Föreningssparbanken förvärvat hela 100 % av aktierna och Hansabank blev 

därmed ett dotterbolag till den svenska banken. (swedbank.com) I och med Swedbanks inträde i 

Baltikum svarade SEB med att köpa aktier i samma bank. Swedbank svarade genom att öka sitt 

innehav trots att Esterna helst såg Wallenbergskoncernen som ägare. När Swedbank hade 35 % 

av aktierna och SEB motsvarande 20 % ringde Swedbanks dåvarande VD till SEBs VD och 

lägger ett bud som SEB godtar och säljer sina aktier till Swedbank. Istället köper SEB en bank i 

varje Baltisk stat. (Forsberg 2010) Idag har Swedbank 222 kontor i Baltikum jämfört med 356 i 

Sverige. Antal privatkunder är idag sammanlagt 9,5 milj. varav 5,4 finns i de Baltiska länderna. 

(swedbank.se) 2006 inleddes namnbytet från Föreningssparbanken till Swedbank i Sverige och 

under hösten 2008 blev även Hansabank en del i det nya varumärket för att man ville visa att 

satsningen i Baltikum var långsiktig. (mynewsdesk.com)  

SEB satsade 1998 även de pengar i Baltiska banker. Totalt 800 miljoner investerades i två 

banker, Eesti Ühispank, Estland och Latvijas Unibanka, Lettland. De förvärvade 32 % i Eesti 

Ühispank och investerade 499 milj. kronor, 36 % i Latvijas Unibanka och investerade 302 milj. 

kronor. Satsningen fullföljdes även senare med investeringar i Vilniaus Bankas där de förvärvade 

32 % av aktierna. Under kommande år förvärvade SEB aktier i alla dessa tre banker till att vara 

största ägaren i dessa till slutet av år 2000. (huginonline.com) Totalt har SEB idag 2,7 miljoner 

kunder och 194 kontor motsvarande siffror i Sverige är 1,7 miljoner kunder och 161 kontor. 

(sebgroup.com) 

1.2 Hypotes 

Författarna har tre grundläggande hypoteser kring ämnet där de: 

1. Antar att bankerna borde se problem i att deras dotterbolag möjligtvis arbetar på ett 

annat sätt än efter det svenska regelverket och bankens egna interna normer. De borde se 

problematiken med att samma företag arbetar och bedriver verksamhet på annat sätt än 

moderbolaget gör.  

2. De antar att bankerna även arbetar för att få dotterbolagen att inse vikten av compliance 
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oavsett om det handlar om nationella eller internationella regler.  

3. Därmed antar författarna att bankerna bedriver verksamhet kring samarbete med sina 

medarbetare på avdelningskontor utomlands för att implementera företagets 

grundläggande värderingar, normer samt att stötta dem till att följa regler satta av EU, 

samt de lagar som gäller i det aktuella moderbolagets hemland. Detta för att undvika 

konsekvenserna som kan leda till böter eller i värsta fall nedläggning av banken.  

1.3 Problemformulering 

Enligt den bakgrund till problemet som författarna presenterat ovan kommer de fram till följande 

huvudfråga:  

Hur arbetar bankerna med dotterbolagen i Baltikum kring implementering av compliance och ett 

gemensamt arbetssätt som förmedlar enhetlighet i banken samt vilka konsekvenser finanskrisen 

haft på deras arbete med compliance?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att förmedla en insyn i bankernas arbete med implementering av interna 

regler, internationella och nationella regelverk i sina utländska dotterbolag i Baltikum.  Detta för 

att ge läsaren en ökad förståelse och en djupare inblick i bankernas arbete mot ett effektivt 

compliancearbete. 

1.5 Avgränsning 

Författarna har valt att avgränsa studien till att undersöka två av de största bankernas samarbete 

med sina dotterbolag i Baltikum och deras gemensamma arbete med compliance av MiFID. 

Detta för att bankerna idag har dotterbolag och verksamheter även i andra länder och för att 

möjliggöra en studie behöver en avgränsning göras. De banker som valdes hade även gemensamt 

att de satsat stort i Baltikum vid ungefär samma tidpunkt vilket leder till en lättare jämförelse av 

deras tillvägagångssätt. Författarna har valt att fördjupa sig kring MiFID och 

värdepappersmarknaden och har därför valt att inte vidröra lånemarknaden.  
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1.6 Dispositionsframläggning 

1. Inledning – I detta kapitel önskar författarna att tydliggöra problematiken de kommer att 

behandla under studien. Inledningsvis presenteras bakgrunden till studien för att sedan följas av 

hypotes, problemformulering, syfte, avgränsning samt avslutas med en 

dispositionsframläggning. 

 

2. Metod – I det andra kapitlet ämnar författarna att beskriva de olika företagsekonomiska 

forskningsmetoder de använt vid utförandet av studien.  

3. Teoretisk referensram – I det tredje kapitlet presenterar författarna betydelsefulla teorier och 

fakta som är aktuella för studien.  

4. Empiri – I det fjärde kapitlet presenteras resultatet av författarnas empiriska undersökning. Till 

att börja med kommer en presentation av bankerna som författarna valt till undersökningen. 

Intervjuerna presenteras varje bank var för sig för att det ska bli lättare att jämföra bankerna med 

varandra.  

5. Analys – I det femte kapitlet presenteras en analys där empiri och teori knyts ihop. Detta för 

att uppfylla studiens syfte.  

6. Slutsats – I det sjätte kapitlet binder författarna ihop det syfte som presenterats och den 

problemformulering som hela studien är konstruerad kring. Detta görs baserat på analysen i det 

föregående kapitlet. Här presenteras slutsatserna och förslag till fortsatta studier.   
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2. METOD 

I det andra kapitlet ämnar författarna att beskriva de olika företagsekonomiska 

forskningsmetoder de använt vid utförandet av studien.  

 

2.1 Val av företag 

Valet av Swedbank och SEB som representativa banker för studien var relevant då de har en stor 

del av sina verksamheter i Baltikum och erbjuder en stor del av den finansiella rådgivningen där. 

De förvärvade delar i Baltiska banker vid ungefär samma tidpunkt och är därmed jämförbara 

gällande arbetets utveckling kring frågor om compliance. Därmed kan resultatet av dessa 

intervjuer anses vara representativt för hur arbetet med bankernas dotterbolag i Baltikum 

fungerar.  

2.2 Val av respondenter 

För att uppnå en hög kvalitet på studien har författarna valt att intervjua respondenter med 

speciell kunskap om compliance inom området för finansiell rådgivning och aktuell lagstiftning 

kring detta. Varje respondent ska därmed kunna svara på frågor kring implementering och 

efterlevnad av regler i deras Baltiska filialer. De respondenter som författarna valde att kontakta 

arbetar med frågor kring implementering och compliance med bankens Baltiska dotterbolag. Då 

alla respondenter arbetar dagligen med frågor om compliance på respektive bank anser 

författarna att de håller en hög trovärdighet och är representativa för studien. Däremot har 

respondenterna valt att vara anonyma då frågorna är av personlig karaktär och författarna tror att 

respondenterna svarar mer sanningsenligt om de får vara anonyma. 

2.3 Kvalitativ studie 

Författarna valde att utföra en kvalitativ studie, där stor vikt läggs på intervjuer och detaljerna 

kring dessa. Kvalitativa intervjuer är inte lika standardiserade och ger därmed respondenten 

möjligheten att svara med egna ord.  

Vid en kvalitativ intervju är det en stor fördel om författarna vid intervjutillfället har vissa 

förkunskaper och är väl förberedda inom området som ska undersökas. För att kunna ställa rätt 

frågor valde författarna att utarbeta teoriavsnittet innan intervjuerna utfördes. (Patel och 

Davidson 2003) 
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1. Generella frågeställningar (problemformulering) 

↓ 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

↓ 

3. Insamling av relevanta data    5b. Insamling av ytterligare  

    data  

↓ 

4.  Tolkning av data 

↓↑ 

5.  Begreppsligt och teoretiskt arbete 

     5a. Snävare specifikation av  

     problemformulering 

       ↓ 

6.  Rapport om resultat och slutsatser 

Figur 1. En översiktlig bild av de huvudsakliga stegen i en kvalitativ forskning. (Bryman och Bell 2005)  

 

En kvalitativ intervju kan utföras på två sätt, genom ostrukturerade eller semi-strukturerade 

intervjuer. Författarna har valt att använda det sistnämnda där man utgår ifrån en intervjuguide 

där det finns stort utrymme för den intervjuade att svara utan att bli påverkad av intervjuaren. På 

så sätt får man mer detaljerade svar och inte bara de svar som man kanske utgått ifrån att få. 

För att respondenterna ska vara förberedda vid intervjutillfället skickade författarna en förklaring 

av området som studien vidrör samt de regler och lagar de valt att fokusera på. På så sätt var 

respondenterna väl föreberedda när intervjufrågorna väl skickades ut via e-mail. (Bryman och 

Bell 2005) 

2.4 Datainsamling 

Man kan skilja mellan två olika typer av data, primärdata och sekundärdata.  

2.4.1 Primärdata  

Primärdata innebär att författarna själva samlar in nya data genom att använda en eller flera 
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metoder, främst genom intervjuer, enkäter och observationer. (Halvorsen 1992) Författarna av 

studien har valt att använda sig av intervjuer via e-mail som primärdata där de ska intervjua två 

representativa personer, en från varje aktuell bank. Detta på grund av att intervjuerna ger dem 

den information de behöver och inte kan finna på annat sätt. Enkäter och observationer ger heller 

inte den djupa och detaljerade informationen som krävs för att ge stöd åt studien utan den finner 

vi i de personliga intervjuerna.   

Författarna valde att utföra asynkrona intervjuer via e-mail på grund av avstånd till 

respondenterna samt språkbarriärer. Asynkrona intervjuer innebär att informationen inte utbyts 

direkt utan frågorna skickas iväg och besvaras när respondenten kan. Detta leder till att 

respondenterna som har stressiga arbeten kunde svara på frågorna när det passade dem bäst. 

(Bryman och Bell 2005) 

Detta innebär att respondenterna inte påverkas av intervjuaren och får möjlighet att läsa igenom 

sina svar innan de skickar tillbaka dem. Risken att man missförstår varandra minskar genom att 

man inte missar något som respondenten säger. Nackdelarna kan däremot vara att det är svårare 

att få kontakt och bygga upp en bra relation till respondenterna men om ämnet intresserar dem 

behöver inte det innebära något problem. Intervjuer av asynkront slag kan ta mycket tid och 

svaren kan dröja vilket kan orsaka problem för författarna och svårighet att ställa följdfrågor. 

(Bryman och Bell 2005) 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är den data som redan finns att tillgå. Till dessa räknas tidsskrifter, artiklar, brev, 

litteratur och annan skriftlig data som redan skrivits eller publicerats av andra. (Bryman och Bell 

2005) Författarnas teoretiska referensram består av offentliga handlingar, vetenskapliga artiklar 

och internetkällor. De vetenskapliga databaser som författarna använt består av Web of Science 

och Google Scholar.  

2.5 Validitet och reliabilitet  

2.5.1 Validitet 

En kvalitativt utförd studie innefattar att forskaren ser djupet i teorin och uppfattar detaljer, 

företeelser samt att denne tolkar och förstår innebörden av den. Validiteten innefattar alla steg 

och moment under studiens uppbyggnad samt utförande. (Patel och  Davidson 2003) Validitet 

som begrepp kan även översättas till giltighet eller relevans. Det gäller därmed att samla in data 
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som ger just detta till studien. (Halvorsen 1992) Det är då viktigt att författarna väljer rätt 

personer till intervjuerna samt rätt teori för att ge studien validitet. Med detta som grund har 

författarna av denna studie valt att först studera de regler som gäller för bankerna i Sverige, EU 

samt Baltikum för att kunna ställa rätt frågor till respondenterna. För att göra validiteten starkare 

har de även valt att utföra semi-strukturerade intervjuer för att kunna anpassa frågorna till varje 

person som intervjuas samt att föra ett samtal med personen i fråga.  

2.5.2 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att man frågar sig huruvida studien är tillförlitlig och om resultatet skulle bli 

detsamma om man utförde samma studie en gång till. (Bryman och Bell 2005) Vid en ny studie i 

frågan borde tämligen ingenting förändras i resultatet om samma lagstiftning gäller och bankerna 

utför sin implementering på samma sätt. Viss lagstiftning, Basel III (2011) är inte implementerad 

och lagstadgad ännu så det skulle kunna leda till viss förändring i resultatet efter det införandet. 

De nya reglerna syftar till att förbättra banksektorns sätt att hantera finansiella kriser och 

ekonomisk stress samt att förbättra bankernas hantering av risk och deras sätt att styra. Tas inte 

hänsyn till det senare så anser författarna att studien har en hög reliabilitet och skulle ge samma 

resultat en lång tid framöver.  

2.6 Källkritik 

För att bedöma källornas trovärdighet kan man använda sig av fyra kriterier inom källkritik. 

Dessa är tidssamband, äkthet, oberoende samt tendensfrihet.  

De vetenskapliga artiklarna, regelverk från EU och Finansinspektionens offentliga internetsidor 

som författarna använt sig av har alla blivit godkända för publicering och författarna anser 

därmed att äktheten är trovärdig och tillförlitlig.  

De sekundärkällor som använts är alla de senast publicerade inom området och regelverken är de 

senast reviderade vilket innebär att tidssambanden är relevanta och aktuella för studien.  

Vid användning av regelverk från offentliga sidor på internet anser författarna att dessa är 

oberoende och har tendensfrihet från annan information. Författarna har varit väl medvetna om 

att vetenskapliga artiklar kan vara beroende av annan tidigare information och granskar därmed 

sina källor kritisk. Detsamma gäller även tendensfriheten i dessa artiklar där författarna av dessa 

kan vara partiska och därmed vinkla artiklarna i viss riktning. Författarna av studien anser 

därmed att de valt artiklarna utifrån just dess objektiva syn. (Thurén 2005) Författarna är 
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medvetna om svårigheterna med att få rätt information ifrån respondenterna då de utförde 

intervjuerna via e-mail. På så sätt minskar utrymmet för följdfrågor och svar på alla frågor som 

ställs. Problem uppstår även med att få aktuella personer till att svara på frågorna, vilket 

författarna fått erfara. Dock anser författarna att representanterna de fått kontakt med håller en 

hög nivå och har väl utvecklade svar.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I det tredje kapitlet presenterar författarna betydelsefulla teorier och fakta som är aktuella för 

studien.  

3.1 Teoretisk bakgrund 

Compliance innefattar idag allt arbete inom banken som rör efterlevnad av lagar, uppförande, 

standarder och regelverk. Compliance har blivit allt mer aktuellt av två anledningar, nya Basel 

Ackord samt stora bankers konkurser som satt stor press på samarbete mellan bolagsstyrning och 

compliance riskhantering. (Edwards och Wolfe  2004)  

Compliance är ett begrepp som refererar till följande efterlevnad av lagar, regler och policys. 

Compliance implementeras genom begreppet compliance governance vilket innefattar processer, 

metoder och den teknologi som bolaget inför för att utföra övervaka och hantera compliance. 

3.2 Compliance governance 

Compliance governance är ett viktigt, dyrt och komplext problem: 

 Viktigt:  

Ökat regelverk pressar företagen att upprätthålla olika policies och lagar som till exempel 

MiFID. Till största del till följd av bankkonkurser som lett till striktare regler. 

Misslyckande med upprätthållande av förordningar innebär säkerhetsrisker, straff, 

försämrat rykte eller i värsta fall konkurs. 

 Dyrt: 

Olika aktiviteter i företaget som är kostsamma på flera sätt; löner, interna kostnader för 

förberedelse och inte minst kostnaden för straff och förlorat rykte vid tillfällen där 

företaget är non-complient. 

 Komplext: 

Varje företag ställs inför compliance krav inför varje företags olika segment. Dessa 

segment innefattar allt från intern IT, utbildning av personal, säkerställande av produkter, 

information till aktieägare. Då regler kan vara svårtolkade behöver compliance 

governance en förståelse för de krav och den implementering som krävs samt hantering 

av ett stort antal processer genom olika delar i företaget. Varje företags del kan därför 

behöva sin egen kontroll mekanism för att kontrollera statusen på compliance i de olika 

enheterna.(Mosley 2010) 

 

Det finns idag stora nationella skillnader i hur man följer reglerna som finns. Man vet ännu inte 

hur compliance olika nationer kommer att vara till följd av det nya regelverket. Det är upp till 
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nationernas myndigheter att tvinga fram compliance genom egna lagar och regler. Mosley (2010) 

beskriver i sin artikel om problematiken kring skillnader i implementering och compliance av 

globala regler, standarder för internationella kapitalmarknader mellan nationerna. Hon anser att 

det finns nationella trender kring implementering då alla nationer har olika förutsättningar. 

Vidare menar hon att låg och medelinkomstländer har svårt att implementera på grund av 

tekniska och politiska hinder vilket leder till ojämnt compliance och anpassande av nya 

standarder i dessa länder. Andra anledningar till ineffektiv implementering anser hon vara 

avsaknaden i humankapital och materiella resurser i dessa länder. Omfattande compliance är 

svårt och kostsamt vilket leder till att de finansiella institut som påverkas förlorar snarare än drar 

nytta av ytterligare finansiella regler och konkurrans. De företag som önskar att locka till sig 

utländska investerare tenderar att ta allvarligare på compliance enligt Mosley. 

I de Baltiska staterna var den ekonomiska övergången till EU en väldigt dramatisk process som 

övervägande ändrade strukturen av banksektorn. De antog gemensamma EU lagar och regler och 

fick därmed genomgå en omfattande strukturell och institutionella reformer och integrerade sitt 

banksystem med EUs banksektor. (Kosak, m.fl 2009) 
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3.3 Finanskrisen  

Kris är det lägsta stadiet i en ekonomisk cykel, det vill säga när indikatorer som karaktäriserar 

ekonomin når sin lägsta nivå. En kris indikerar en dramatisk vändpunkt av den ekonomiska 

konjunkturen som förutsätter nedgång av produktion, kollaps av tillgångsmarknader, ökad 

arbetslöshet samt ökade skulder till staten. 

Enligt Farlane finns det två typer av kriser, en ny och en gammal. Den nya grundar sig i problem 

med krediter, banker samt andra finansiella institut. Den senaste ekonomiska kris som världen 

drabbats av är av den nya typen där problemen fick sin början på USA:s bolån marknad i 2007. 

Hushållen fick svårt att återbetala sina lån, så kallade subprime-lån vilket ledde till osäkerhet på 

den finansiella marknaden. Det var under hösten 2008 som problemen eskalerade till en kris som 

följd av att Lehman Brothers gick i konkurs och ökade osäkerheten på marknaden. Över hela 

världen föll aktiemarknaderna och stora finansinstitut kollapsade eller blev uppköpta. Även i de 

rikaste länderna fick staten finansiera krispaket till bland annat sina stora banker för att rädda 

ekonomin. ( Belinskaja och Galiniene 2010) 

Det finns även andra orsaker till krisen än subprime-lånen. En orsak är de obalanser i det globala 

finansiella systemet som har byggts upp under längre tid. (riksbank.se) 

Ett sätt för myndigheterna att hantera krisen i USA och Europa har varit att på olika sätt 

motverka krisen och återskapa förtroendet på finansiella marknader. En nödvändig faktor från 

centralbankernas sida har varit att de bidragit med större tillskott av likvida medel mot säkerhet 

till bankerna. Kapitalinjektioner och garantier har erbjudits av Svenska regeringen för att minska 

risken för fler konkurser i banksektorn. Det har funnits en stor oro för att banker och andra 

finansiella aktörer ska gå i konkurs i den finansiella turbulensen. För att mildra en del av de 

negativa effekterna av krisen gick Svenska riksbanken in och genomförde en rad åtgärder. Dessa 

åtgärder handlade bland annat om att tillföra likvida medel till bankerna på ett förmånligare sätt. 

Även riksgälden, finansinspektionen och Svenska regeringen har haft åtgärder för att värna det 

svenska finansiella systemets funktionssätt för att mildra effekterna av finanskrisen. Detta på 

grund av att bankerna haft problem med upplåning på både kort och medellång sikt. Under 

hösten 2008 sänkte centralbankerna styrräntorna kraftigt för att på så sätt dämpa den finansiella 

krisens effekter. (riksbank.se) 
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Rörelseresultat i Mkr 

Resultatet är en följd av problemen på lånemarknaden, vilket ledde till stora kreditförluster för 

bankerna. Detta kommer författarna inte att vidröra i denna studie men väljer att nämna det så att 

resultatet ska tolkas på rätt sätt.  

  

(Årsredovisning 2005-2009 SEB) 

 

(Årsredovisning 2005-2009 Swedbank) 

”I am often asked why Economics get themselves into such a bind again and again throughout 

economic history. Unfortunately, as Reinhart and I document empirically for hundreds of 

financial crises, covering 66 countries and eight centuries, the answer is all to simple: 

arrogance and ignorance. Investors and policymakers are often altogether ignorant of the 

myriad historical experiences with financial crises. And the few that are dimly aware of what has 

happened in other times and other places all too often say, ”Don’t worry, this time is different”.( 
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Belinskaja och Galiniene 2010) 

Utvecklingen av Baltiska ekonomier har dragit stor fördel från utländska direkta investeringar. 

Investeringarna satte ny fart efter den Ryska valutakrisen 1998 som hade bromsat 

expansionsplanerna för de baltiska bankerna. De reducerade marknadspriset kombinerat med 

förmånlig makroekonomisk politik samt förmånliga skatteregler lockade till sig utländska 

investerare. SEB och Swedbank köpte i detta skede stora aktieandelar i Baltikums största banker. 

( Roolaht och Varblande 2009) 

3.4 MiFID 

10 Maj 1993 antogs direktivet ISD (Investment Services Directive) av Europeiska rådet med 

syftet att fastställa villkor för auktoriserade värdepappersföretag och banker så att de lättare 

kunde erbjuda tjänster och inrätta filialer i andra medlemsstater grundat på lagarna i hemstaten. 

(eur-lex.europa.eu) Elva år senare antog Europaparlamentet och rådet ett nytt direktiv för att 

ersätta ISD, förkortat MiFID. Market in Financial Instruments Directive antogs 2004 och skulle 

införas i nationell lagstiftning 1 november 2007. Det nya direktivet tillhandahåller alla EUs 

medlemsländer samt Island, Norge och Liechtenstein med att harmoniserat regelverk för 

investeringsservice. (mifidirective.com) 

MiFID täcker nästan alla företag som tillhandahåller investeringsservice och aktiviteter samt att 

det täcker nästan alla överlåtbara finansiella produkter. Direktivet är det centrala i European 

Commissions Financial Services Action Plan som förändrar hur de finansiella service 

marknaderna inom EU arbetar. Direktivet lägger vikt på att öka konkurrensen och 

konsumentskyddet när det gäller investeringsservice. Det tidigare direktivet ISD introducerade 

ett EU ”pass”. MiFID behöll den delen men utökade konceptet till maximal harmonisering som 

innebär ökad tonvikt på staternas egen övervakning. Detta innebär dock inte att staterna själva 

kan ha hårdare eller lättare regelverk, det ska inte gå att favorisera etablering av verksamheter i 

vissa stater på grund av lättare regelverk. (mifidirective.com) 

3.4.1 Behöriga myndigheter 

MiFID lägger ansvaret för övervakning och regelefterlevnad i företagets hemstat. Därmed ska 

företaget följa det implementerade regelverk som MiFID medfört i det land där företaget har sitt 

huvudkontor. Även auktorisation av värdepappersföretag sköts ifrån hemstaten oavsett vilka 

övriga stater man är verksam i inom EU. MiFID passet ger därmed företag inom unionens 
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medlemsstater möjligheten att använda passet för att etablera verksamhet i andra stater inom EU 

men att reglerna grundar sig i hemstatens regelverk. Varje medlemsland ska utse behörig 

myndighet och alla myndigheter ska staterna emellan samarbeta och utbyta information. (SOU 

2006:50) Som företag ska men då sedan ej behöva söka tillstånd i andra stater för att bedriva sin 

verksamhet om man redan har tillstånd i sin hemstat, det är då viktigt att myndigheterna 

samarbetar med varandra för att bekräfta auktorisation och behörighet. (EUR-Lex-32004L0039-

SV) 

3.4.2 Krav 

Vidare har det omarbetade direktivet harmoniserat även reglerna för de reglerade marknaderna 

samt vilka finansiella instrument som ska handlas med. (SOU 2006:50) Man har också mer 

specifikt formulerat vilka krav som ställs på medlemsländernas finansiella serviceföretag. Det 

kräver ett kategoriserande av kunder byggt på olika nivåer av konsumentskydd. Detta ska vara 

baserat på tydliga rutiner för att kunna bedöma huruvida en produkt är passande för kundens 

risknivå. Därmed får kunden en anpassad rådgivning som utgår ifrån vilken risk denne är villig 

att ta. (mifidirective.com) Då detta direktiv syftar till att skydda investerarna är det viktigt att 

företagen ser till de olika förhållandena hos varje kund. (EUR-Lex-32004L0039) 

Värdepappersföretagen måste även ge kunden all nödvändig information till att kunna ta rätt 

beslut. De måste skaffa sig rätt information om kundens erfarenheter, finansiella ställning samt 

mål av investeringarna för att kunna minska risken att ge fel eller dåliga råd. (SOU 2006:50) 

MiFID sätter även upp krav för att företagen ska arbeta mot bästa möjliga utförande. (EUR-Lex-

32004L0039) Där innefattas hänsyn av pris, tid och storlek på transaktion. Hur detta ska 

säkerställas lämnar direktivet över ansvaret för till det enskilda värdepappersföretaget genom att 

ge dessa möjligheten att införa egna interna riktlinjer och processer för säkerställande. (SOU 

2006:50)  

Direktivet inför även nya regler för att utjämna förutsättningarna för konkurrens mellan 

värdepappersföretagen. Därigenom förbättras möjligheten till att jämföra priserna som erbjuds på 

marknaden. Reglerna och kraven som införs gällande handel med värdepapper är öppenhet före 

och efter handel. Men vill se en genomlysning genom offentliggörande av priser och volymer 

före handeln. Samt offentliggörande av de verkliga försäljningspriserna och sålda volymerna. 

Reglerna gäller på de reglerade marknaderna samt MTF: er, Multilateral Trading Facilities
 
(SOU 

2006:50)   
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3.4.3 Implementeringsprocessen  

Införandet av MiFID skulle genomföras i enlighet med den nya lagstiftningsmodellen, 

Lamfalussysmodellen.(europa.eu) Den bygger på ett tillvägagångssätt som var utarbetat av 

visemannakommittén
 
(The committe of wise men on the regulation of european securities 

markets) där en av dem hette Baron Alexander Lamfalussy. (europa.eu) 

 I Lamfalussyprocessen presenterar man två rättsakter, ett direktiv och en förordning. (SOU 

2006:50) Processen delas in i fyra olika nivåer: 

1. Traditionellt beslutstagande i EU, direktiv eller förordningar som innehåller grundläggande 

principer.   

2. Tekniska implementeringsåtgärder för att implementera direktiven och förordningarna.   

3. Utökas samarbete mellan medlemsstaterna där de kan träffa ytterligare gemensamma 

bestämmelser utanför direktivet. 

4. Verkställande och övervakning av direktivets implementering i medlemsstaternas egna 

regelverk. (europa.eu) 

3.4.4 Brister 

 Trots stora förändringar i regler och lagar samt utbyggandet av EU-direktivet ISD till MiFID 

anser Inderst (2009) att det fortfarande finns ett stort utrymme till ett förbättrat regelverk 

gällande rådgivning. Idag bedrivs många verksamheter av försäljning som belönas med 

provision. Om detta anser Roman Inderst i sin artikel att provisionen kan leda till felförsäljning 

och felaktiga råd. Han menar att den stundande finanskrisen ger ett tillfälle att tänka om kring det 

regelverk som finns kring finansiella produkter och rådgivningen av dessa till hushållen. Han 

anser att det finns stort utrymme för ytterligare regler som sanktionerar fel och ökar 

konsumentskyddet. Syftet med att införa ökade regler om rådgivningen anser Roman Inderst 

vara att minimera påverkan på konsumenten i rådgivningen och undvika obligatoriska avslut 

som kan vara socialt skadliga. 

I sin artikel beskriver han att konsumenterna inte bara måste skyddas från andra parter, så som 

rådgivning och aggressiva säljstrategier utan även ifrån sig själva så att de inte tar felaktiga 

beslut. Då det idag finns en lång rad komplexa produkter läggs stor vikt på konsumentens egna 

kunskaper.  
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4. EMPIRI 

I det fjärde kapitlet presenteras resultatet av författarnas empiriska undersökning. Till att börja 

med kommer en presentation av bankerna som författarna valt till undersökningen. Intervjuerna 

presenteras varje bank var för sig för att det ska bli lättare att jämföra bankerna med varandra.  

4.1 Inledning 

Under detta kapitel kommer författarna att presentera resultatet av de utförda intervjuerna 

strukturerade varje bank för sig. Följande underrubriker delar upp materialet: Allmänt, Vikten av 

compliance, Sverige-Baltikum, Problem med implementering av compliance, Finanskrisens 

påverkan på compliance.  

4.2 Swedbank 

4.2.1 Allmänt 

Som compliance officer på Swedbank innefattar arbetsuppgifterna övervakning, 

lämplighetsbedömning och effektiviserande av de mått och processer som är konstruerade till att 

upptäcka all risk för brister i bankens arbete med att vara compliant med MiFID. Man ansvarar 

därmed att ta itu med eventuella brister i bankens arbete och efterlevnad av MiFID samt 

utvecklar bankens kontrollverktyg för att det ska bli förståeligt i en vidare bemärkelse. En 

compliance officer ger även råd och assisterar personalen i compliance frågor samt utvecklar det 

interna regelverket, övervakar de anställdas handel med finansiella instrument och eventuella 

intressekonflikter.  

4.2.2 Compliance governance   

Det finns en rad olika anledningar till varför compliance är en viktig funktion i bankens arbete. 

Bland annat så är det en viktig del av bankens företagskultur där man vill ha en självklar 

inställning att man gör affärer etiskt och ansvarsfullt. Målet med compliance är däremot att 

uppfylla kundens behov och förväntningar som är viktigt för att kunna upprätthålla 

verksamheten då en verksamhet som täcks av MiFID är i det stora hela baserat på förtroende.  

Ur en annan vinkel behöver man som bank vara compliant för att undvika klagomål från kunder 

samt lagstiftningsåtgärder från berörda myndigheter. Det gäller därmed att kontinuerligt ha i 

åtanke att komplexiteten i företaget och vikten av compliance kontroll och inte underskatta 

compliance funktionen. Man kan inte göra affärer under en lång tid om man inte är compliant. 

För det första om man säljer förtroendet, vilket finansiella institutioner gör kan man inte tillåta 
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att många misstag görs. I slutändan kan för många misstag leda till att man förlorar licensen. 

Compliance är inte alltid så billigt men jämfört med möjliga utfall finns det inte mycket att välja 

på om man ser på lång sikt.  

Nästan varje nytt krav medför nya kostnader. Alla IT-kostnader är alltid mycket höga. 

Kostnaderna förs i slutändan på konsumenten då kraven reflekteras i priset på bankens service.. 

4.2.3 Finanskrisen 

Efter finanskrisen har myndigheter infört hårdare kontroller på bankernas verksamheter. Det är 

också nu tydligt att de reglerade kraven har och kommer att förändras menar Soone. Det är 

många initiativ till förslag om förändring på både EU och US nivå som kommer att påverka 

Europa genom bland annat förslag om att etablera en mer effektiv finansiell 

övervakningsauktoritet. Detta innebär att krav på compliance blir mer och mer striktare.  

Finanskrisen hade troligtvis inte kunnat undvikas, däremot hade konsekvenserna kunnat bli 

mindre. Detta handlar inte enbart om MiFID relaterade aktiviteter utan även påverkan på de 

finansiella marknaderna i allmänhet. Genom att titta på möjligheterna att undvika krisen måste 

man titta på de utlösande faktorerna i första hand. Möjligtvis hade tidigare ingripande av 

övervakande myndigheter kunnat göra skillnad. En restriktion för utlåning hade mycket väl 

kunnat dämpa krisen.  

Ett bra samarbete är också viktigt för att tidigt kunna förebygga och hindra dessa rusningar på 

marknaden och möjliggöra en kontroll av marknaden. Mycket av det som gjordes utfördes dock 

av marknadens egna aktörer så som de stora multinationella företagen. Mycket kunde ha gjorts 

annorlunda, en bra start hade varit ett bättre finansiellt marknadsövervakningssystem. För att 

kunden ska få likartad service på alla dotterbolagens kontor behövs självklart en hel del arbete 

göras. Exempelvis behövs enhetliga arbetsprocesser där verksamheterna ska vara uppbyggda på 

samma sätt som moderbolaget.  

Trots tidigare kriser och depressioner har inga lärdomar lett till att man hanterade denna kris 

bättre och vidtog direkta åtgärder som stoppade eller minskade den. Det är frågan som alla ställt 

sig och som det inte finns något bra svar på.  

- ”Så länge det är människor som tar besluten begås även misstag”  
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Kritiken som riktats mot Swedbanks stora förluster anser han vara felriktad. Man måste se till 

vinsterna Swedbank gjort i Baltikum och inte bara förlusterna. Sedan måste man även se till 

förlusternas orsaker snarare än att fördöma dem.  

Verksamheterna i Baltikum är inte filialer till Swedbank Sverige utan dotterbolag och 

medlemmar i Swedbankgruppen. Compliance är en relativt ny funktion och utmaningarna som 

compliancekontroll står inför är inte direkt kopplande till gruppens sammansättning utan mer 

gällande utvecklandet av funktionen i en större skala. Swedbank i Baltikum följer idag alla 

internationella och Europeiska principer men den senaste finansiella krisen kommer att leda till 

individuella interna förändringar.  

4.2.4 MiFID 

Effektivt samarbete mellan alla gruppens medlemmar är väldigt viktigt och nyttigt för alla parter. 

Alla Swedbanks gruppmedlemmar delar kontinuerligt med sig av sina erfarenheter och har ett 

utbyte av information för att hjälpa varandra. Compliancekontroll är uppbyggt på samma sätt i 

alla Swedbanks delar och de regler och principer som compliance bygger på är konstruerade på 

ett likartat sätt i alla medlemsländer. Samarbetet mellan Swedbanks alla dotterbolag sker 

regelbundet genom alla kommunikationsverktyg - personliga möten, telefonkonferenser och e-

mail. Detta samarbete är avgörande för att upprätthålla och utveckla compliance, ännu viktigare 

för multinationella företag så som Swedbank. Det är viktigt att förstå vad som pågår även i andra 

länder än det där man har sin ursprungliga verksamhet för att bibehålla ett helhetsintryck.   

Varje gruppmedlem, så även dotterbolagen i Baltikum, är ansvariga för sin egen compliance och 

uppfyllandet av de regler och krav som ställs i det egna landet. Compliancefunktionen i sin 

helhet innefattar specialister som rapporterar till ansvariga personer. Skillnader mellan hur man 

arbetar med compliance mellan Sverige och Baltikum är liten, det beror mest på skillnader i 

fokus vid olika tillfällen. Länderna kan ha olika finansiella status samt fokus på de övervakande 

myndigheternas tillfälliga rekommendationer.  

De interna processer som utövas för att vara compliant utförs genom olika riktlinjer för bland 

annat intressekonflikter, anställdas värdepappershandel, etiska regler, regler för uppgiftsskydd, 

regelverk för hantering av klagomål, regler om information till kunder och bästa möjliga 

utförande samt en rad andra interna regler. De ansvariga för compliance ansvarar för att se över 

dessa regler och se till att de följs.  
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4.2.5 Behöriga myndigheter 

Samarbetet mellan länder är olika. Vissa försöker att undvika alla kontakter så mycket som 

möjligt. Vissa håller den mycket formell. Några försök att öka samarbetet kan vara genom en 

konstruktiv dialog som hjälper tillsynsmyndigheter och företaget. På detta sätt vinner både 

parter. Det beror till stor del på kulturell bakgrund och tidigare erfarenheter.  

4.2.6 Krav  

För att säkerställa att tjänster tillhandahålls i enlighet med reglerade krav och bästa praxis har 

olika åtgärder vidtagits. Interna regler har införts, gjorts tillgängliga och redogjorts för de 

anställda. Personalen har fått genomgå utbildningar för att lära sig det nya arbetssättet. Nya 

dataprogram har införts för att övervaka transaktioner, data samlas in och revisioner utförs för att 

kontrollera.  

Eftersom medvetenheten om MiFID har ökat har även kraven på att rättigheter och skyldigheter 

efterlevs ökat, därmed har man kunnat utveckla en praxis vilket har underlättat och förbättrat 

arbetet med att arbeta efter kraven som ställs i och med MiFID.  

Naturligtvis finns det mekanismer för att se till att konsumenten får en lämplig tjänst. Det är 

informativa guider som konsumenten kan granska, riskenkäter, profilering mm. Folk måste även 

förstå informationen och detta kan inte företaget stå för ensam. Man måste balansera mellan vad 

som är rimligt och inte. Då det inte finns ett säkert sätt att se huruvida konsumenten har förstått 

vad som sagts.  

”Till exempel vem kan klandras om konsumenten kraschar en bil berusad?  Tillverkaren som 

gjorde bilen? Försäljaren som sålde bilen? Staten som utfärdade körkortet? Polisen som inte 

stoppade konsumenten?  Staten för de smala vägarna? Samhället för att man tillåter rattfylleri? 

Föräldrarna för uppfostran? Föraren?” 

Kraven på konsumenten ska inte kunna påverkas av provisioner då banken säkerställer att 

rådgivning inte direkt eller indirekt ska orsaka intressekonflikter. Alla program är utformade så 

att intressekonflikter inte ska kunna uppstå. Dessa är också designade med hänsyn till regulativa 

förändringar på landsbasis och EU-nivå. 
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4.2.8 Brister 

Problemen kring att implementera compliance i bankens verksamhet ligger inte på operativ nivå 

utan det är på det personliga planet. Det finns alltid individer i alla grupper som har svårt att 

förstå målet och se helheten på en gång. Compliance är en del av kulturen och förändringar av 

den tar tid och är ansträngande. Det är ett krävande arbete att få människor att ta compliance som 

en självklarhet och det kan bara övervinnas med tiden. Swedbank delar samma värderingar 

genomgående i gruppen, dessa är utarbetade för att rymma företagets alla värderingar genom tre 

huvudpunkter: Enkelhet, omtanke, öppenhet. Det finns alltid skillnader när det kommer till 

människor med olika bakgrund men bankens egna värderingar är uppbyggda för att överkomma 

de hinder som finns genom att personalen åtminstone ska dela arbetsplatsens värderingar.  

Swedbanks värderingar: Enkelhet, omtanke, öppenhet 

Att implementera värderingar är ett konstant pågående arbete. Man kan inte enbart deklarera för 

vilka värderingar det är som gäller och förändra värderingarna hur man vill, det är ett 

långtidsarbete. Däremot kan vissa tider behöva ett ökat trycka på vissa värderingar, dock är det 

viktigt att man alltid lever efter värderingarna och gör det till en del av företagskulturen.  

Man kan alltid säga att saker och ting kunde vara bättre och vanligtvis finns det också utrymme 

för förbättringar på olika områden. Det största problemet inom detta område är inte bristen på 

regleringsnormer utan medvetandet om kunderna. Kunderna behöver mer utbildning och 

kunskap och det räcker inte enbart med det som bankerna kan erbjuda. Enbart hårdare och fler 

regler för bankerna kommer inte att leda till smartare investeringsbeslut. Det är omöjligt att 

bygga barriärer som förhindrar kunden att ta skadliga beslut för sig själv. Det finns alltid saker 

som kan förbättras, göras om och genomföras. Compliance är mer en konst än vetenskap. 

 

4.3 SEB  

4.3.1 Compliance funktionen 

Koncernens compliancefunktion är helt oberoende från affärsverksamheten samtidigt som den är 

en stödfunktion för verksamheten. Den är också skild från koncernens juristfunktioner. 

Compliance skall arbeta proaktivt för compliancekvalitet i koncernen samt främja 

compliancefrågor genom råd och uppföljning inom alla complianceområden och därigenom 
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stödja affärsverksamheten och ledningen.  

Speciella ansvarsområden är skyddet för kunderna, uppträdande på marknaden, åtgärder för att 

förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism liksom regelefterlevnad och kontroll. 

Uppgifterna för compliancefunktionen innefattar bland annat hantering av risker, övervakning, 

rapportering, utveckling av interna regler, utbildning samt kontakter med tillsynsmyndigheter.  

4.3.2 Compliance governance 

Chefen för Group Compliance har till uppgift att biträda styrelsen och verkställande direktören i 

compliancefrågor och att samordna handläggningen inom koncernen av sådana frågor. Chefen 

för Group Compliance utses av verkställande direktören efter godkännande av styrelsens Audit 

and Compliance Committee och rapporterar löpande till verkställande direktören och 

verkställande ledningen och informerar även styrelsens Audit and Compliance Committee om 

compliancefrågor. Som ett resultat av analyser av koncernens compliancerisker fastställer 

verkställande direktören, efter godkännande från Audit and Compliance Committee, en årlig 

complianceplan.  

Alla SEB Divisioner delar idag samma värderingar som ett led i bankens arbete mot ETT SEB. 

Dessa är strukturerade under fyra huvudpunkter som ska leda till ett dagligt arbete där alla 

compliance mål uppfylls som ett resultat av att värderingarna efterlevs.  

Värderingarna: Kontinuitet, ömsesidig respekt, professionalism, engagemang. 

Genom dessa implementeras ett arbetssätt i banken som ska leda till att alla medarbetare alltid 

arbetar enligt de föreskrifter som ska följas genom att vara compliant till värderingarna som 

banken står för.  

SEB samlade under 2009 majoriteten av dess aktiviteter i Baltikum i en division. Group 

Compliance har som en följd av detta avsatt resurser som särskilt är ägnade att bistå Division 

Baltikum på samma sätt som särskilda resurser från Group Compliance designerats till bankens 

övriga divisioner (Merchant Banking, Retail Banking, Wealth Management och Life). 

Complianceresurserna som är särskilt designerade för Division Baltikum består både av svenska 

Compliance Officers stationerade i Stockholm samt lokala Compliance Officers stationerade i 

respektive baltiskt land. Division Baltikums Compliance Officers inom respektive land arbetar 

nära tillsammans i den dagliga verksamheten. Eftersom en stor del av regelverken som gäller i de 
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tre baltiska länderna är baserade på underliggande regelverk som är desamma för alla länderna är 

det SEB´s bedömning att det finns stora fördelar med detta arbetssätt. 

4.3.3 Finanskrisen  

SEB var den första banken som drog ner på utlåningstakten i Baltikum med minskade 

marknadsandelar som följd. Samtidigt är det svårt som enskild aktör ensam komma till rätta med 

en överhettning av ekonomin. Det är också svårt att ta ställning till huruvida ett eventuellt annat 

regelverk hade bidragit till mindre förluster utan att först ha sett ett förslag till utformning av 

sådant regelverk.  

4.3.4 MiFID 

SEB:s  verksamhet som riktar sig till konsumenter bosatta i de baltiska länderna är primärt 

organiserad som dotterbanker (inte som filialer till den svenska moderbanken). Respektive 

baltisk dotterbank bedriver verksamhet under myndighetstillstånd i respektive baltiskt land och 

är föremål för lokal lagstiftning. MiFID reflekteras i Estnisk, Lettisk och Litauisk rätt.  Som 

generell princip skulle man kunna säga att SEB-koncernen infört MiFID:s krav som en 

minimistandard inom koncernen. Utöver det har vi lokala "add ons" där lokal lagstiftning kräver 

mer, t.ex. i Sverige där vi behållit vissa krav vid finansiell rådgivning till konsumenter och som 

går längre än MiFID.  

4.3.5 Behöriga myndigheter 

Samarbetet mellan Baltikum och Sveriges myndigheter är inget som SEB märker av i det dagliga 

arbetet. Däremot finns inga direkta motstridigheter kring ett samarbete, utan då ett samarbete är 

av stor vikt tycker SEB att det fungerar som det ska och alla myndigheter är intresserade av att 

ha en kontinuerlig dialog med varandra för att lösa problem på bästa sätt. 

4.3.6 Krav 

De krav som MiFID ställer på banken idag tar SEB på största allvar och har därmed inrättat en 

rad interna regler och process för att säkerställa att all tillhandahållen rådgivning är compliante. 

Grundläggande är processerna som banken använder så som -SEB Way- där all bankpersonal 

idag arbetar utifrån samma mall. För att uppfylla kraven om konsumentskydd tillgängliggör SEB 

all information för kunden och lämnar sedan besluttagandet till kunden. 

Att provision skulle öka risken att rådgivarna ger felaktiga råd dementerar SEB då provision inte 

förekommer utan den bonus som delas ut baseras inte enbart på den egna prestationen utan 
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bankens resultat i helhet.  

4.3.7 Brister 

Förutom att tillgodose de myndighetskrav som förstärkts under de senaste åren så är det viktigt 

att få compliance som en del av företagskulturen. SEB har under flera år bedrivit ett arbete med 

implementering av de fyra värderingarna, och detta gör att förståelsen för att kunna lösa 

vardagsproblem utifrån både myndighetskrav samt värderingsmässigt har ökat. Det handlar om 

att få människorna i banken att ha en hög grad av ”empowerment” det vill säga att själva kunna 

fatta rationella beslut även om inte formellt stöd kan hittas i de interna regelverken. Dessutom 

har SEB under ett antal år bedrivit ett gemensamt koncernprogram – SEB Way – som ytterst 

handlar om att få till stånd ett arbete med kontinuerliga förbättringar.  

Detta kan förhoppningsvis leda till att medarbetarna tar aktiv del i förbättringen av 

compliancearbetet och att de interna instruktionerna kan båda förtydligas, förenklas samt 

minskas i antal över tiden. Dessutom finns alltid en dimension av kundarbetet i compliance 

eftersom myndighetskrav och regler dessutom handlar om att skydda kunder och konsumenter. 

Ur den aspekten kan vi säga att compliancearbetet är kunddrivet. Med den dimensionen blir det 

enklare för medarbetarna att både förstå och att engagera sig i compliancefrågorna på sina 

arbetsplatser. 
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5. ANALYS  

 

I detta kapitel presenteras en analys där empiri och teori knyts ihop. Detta för att uppfylla 

studiens syfte.  

5.1 Inledning 

Författarna kommer i analysen att koppla empirin som tagits fram genom intervjuer med den 

teori som har presenterats. Här kommer författarna genom att analysera teorin gentemot empirin 

kunna svara på den problemformulering som presenterades i studiens inledning. I detta kapitel 

kommer ingen vikt att läggas vid vilken respondent som sagt vad, utan författarna strävar efter 

att ge en allmän bild av hur bankerna generellt sett implementerar compliance i sina Baltiska 

dotterbolag. Dock kommer vikt att läggas på att betona de eventuella skillnader som finns i 

respektive banks arbetssätt.  

5.2 Compliance governance 

Som det framgår i författarnas teoretiska framläggning behandlar Mosley (2010) problematiken 

kring skillnader i implementering och compliance av globala regler samt standarder för 

internationella kapitalmarknader mellan nationerna. Detta är en problematik som bankerna ej 

anser sig kunna se i dagens arbete med compliance i sina dotterbolag i Baltikum. De menar att 

det idag inte finns några skillnader i hur man arbetar med frågor om compliance utan att banken i 

sig har likartade processer och att det inte finns större skillnader mellan implementeringen 

länderna emellan. Därmed menar bankerna att deras dotterbolag i Baltikum idag följer alla de 

internationella och Europeiska principer som finns precis som Sverige och att 

implementeringsmässigt har det ej varit någon skillnad mellan länderna. Att svårigheterna med 

implementering som Mosleyn (2010) beskriver inte kan appliceras på bankernas implementering 

av compliance i Baltikum anser författarna grundar sig i att Baltikum idag är länder som nästan 

kan jämföras med Sverige då de sedan 90-talet gjort stora förändringar i tillväxt med hjälp av 

andra länder, däribland Sverige. Detta är en faktor som författarna inledningsvis beskrivit och de 

kan se att den ökade tillväxten spelat stor roll i bankernas investeringsutsikter i Baltikum.  Som 

det även framgår av artikeln av Kosak m.fl (2009) har Baltikum i och med inträde i EU 

genomgått omfattande strukturella och institutionella reformer och fått ett EU-integrerat 

banksystem som författarna anser ha stor del i hur bankernas implementeringsarbete är uppbyggt 
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idag. Olikheterna är enligt bankerna idag inte stora och arbetet behöver därför inte vara speciellt 

riktat mot just Baltikum men här finns det dock en skillnad i hur bankerna valt att utforma sitt 

arbete med compliance i Baltikum.  

5.3 Finanskrisen 

SEB har utsett en del av sin Group Compliance till att arbeta med Baltikum Divisionen 

tillsammans med ansvarig personal på plats medan Swedbank i Baltikum ansvarar för sin egen 

compliance och endast utbyter erfarenheter, håller en dialog och i vissa fall rapporterar till 

motsvarande enheter i Sverige. Att ha ett samarbete och en fungerande informations och 

kommunikationskanal mellan alla länderna i verksamheten verkar vara av allra största vikt när 

det handlar om compliance. Detta för att det framkommer som en viktig del i bankernas arbete 

att hålla koll på händelser över hela världen för att bibehålla helhetsintrycket. Författarna antar 

att detta grundar sig bland annat i de kriser och problem som kan uppkomma i världen som även 

påverkar andra länder på både kort och lång sikt.  

Exempelvis i finanskrisen som författarna presenterade som en viktig del i framtidens arbete med 

compliance, är det viktigt att man kommunicerar med alla länder där man bedriver verksamhet. 

Detta för att snabbt ta del av information om händelser så som andra bankers konkurser, fallande 

aktiekurser och andra problem som kan komma att påverka företaget inte bara i dotterbolaget 

utan i bankens alla delar. Jonathan Edwards och Simon Wolfe belyser samma dilemma om att 

compliance blivit allt mer aktuellt av bland stora bankers konkurser (Belinskaja och Galiniene) 

(2010) som ökar vikten av samarbete mellan styrning och compliance.  

Som det framgår av författarnas citat i teoriavsnittet om finanskrisen sägs det att trots hundratals 

finansiella kriser i över 66 länder har vi ännu inte lärt oss, samma misstag begås om och om igen 

och de historiska kriserna ignoreras ofta med kommentarer om att ”det är annorlunda denna 

gång”.  Även bankerna belyser detta genom att utrycka sig på likartade sätt. De anser också att 

inga lärdomar har tagits av tidigare nedgångar och det vidtogs inte tillräckligt med direkta 

åtgärder. De tidigaste åtgärderna anser bankerna att de gjorde som stora multinationella företag 

men att det inte är tillräckligt att som enskilda aktörer agera i dessa situationer. Att ett mer 

utvecklat regelverk hade kunnat förhindra eller förmildra finanskrisen vill dock ingen av 

bankerna lägga någon vikt vid idag eftersom det endast kan besvaras efter att nya regelverk 

utarbetade av den anledningen presenterats.  
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5.5 MiFID 

Det regelverk som finns idag och som författarna presenterade i teorin ger inga direkta direktiv 

om hur den här delen av implementering i företaget ska skötas och struktureras, vare sig i 

moderbolaget eller i dotterbolagen. Det regelverk som bankerna idag verkar under står för den 

”hårda” delen av styrning av bankerna genom att innefatta en rad regler och direktiv som 

behandlar vad man som bank får, bör och inte får göra. Bankerna själva talar inte om regelverk 

som svårigheten med implementeringen av compliance av MiFID och Basel II utan det är istället 

de ”mjuka” delarna i implementeringen som de framhäver som de allra viktigaste och mest 

utmanande. Sammantaget syftar bankernas implementering av compliance i alla sina 

verksamheter till att upprätthålla förtroendet gentemot externa intressenter, speciellt kunderna för 

att hålla verksamheten vid liv. Bankerna vill vara compliant för att förmedla kundnytta och visa 

utåt att man genomför etiska och ansvarsfulla affärer. En stor del av ansvaret för 

implementeringsprocessen har lagstiftarna valt att lägga hos bankerna själva. De ska genom egna 

processer göra banken compliant. Syftet med MiFID är att skydda investerarna ifrån bankerna 

men författarna anser att bankerna ser compliance av MiFID som något centralt för bankens 

fortlevnad och de vill skydda banken ifrån sanktioner och dåligt rykte. Alltså är 

complianceofficers ansvarsområden främst att skydda kunderna men bankernas största fokus 

verkar ligga i att följa reglerna för att skydda sig själva och behålla förtroendet hos kunderna för 

att behålla en positiv bild av banken utåt. 

De implementeringsprocesser som presenteras i MiFID är för medlemsländerna och inte för 

företagen. Den interna implementeringen har värdepappersföretagen, däribland bankerna fått 

utforma själva. Bankerna ser båda att den största problematiken med implementering av 

compliance ligger hos individerna och bankernas förmåga att tillsammans med individerna skapa 

en företagskultur där compliance är en självklarhet och att arbeta enligt uppsatta regelverk samt 

följa lagar är en självklar del av det vardagliga arbetet. Detta har de byggt in i företagens 

egenhändigt utformade värderingar: 

SEB - Kontinuitet, ömsesidig respekt, professionalism, engagemang 

Swedbank - Enkelhet, omtanke, öppenhet 

Genom dessa värderingar arbetar bankerna i den dagliga verksamheten och de bidrar till en 

grundläggande företagskultur där all personal på alla nivåer i banken ska ha dessa bakom sig när 
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de möter sina kunder.   

Arbetet med compliance i bankerna grundar sig idag i 11 principer utfärdade av Baselkommittén 

för banktillsyn och är uppdelat i tre delar, Syfte, mål och tekniker. Funktionen som ska vara 

oberoende ska bedöma och ge råd om compliance för att minska risken för fel och i slutändan 

sanktioner för bankerna. De complianceofficers som intervjuats i studien bekräftar att 

funktionerna i bankerna idag är uppbyggda kring dessa delar för att leva upp till kraven för 

compliancefunktionen.  

5.6 Behöriga myndigheter 

Bankerna som behandlas i studien har båda valt att bedriva sin verksamhet i Baltikum utifrån 

dotterbolag och inte filialer. Detta innebär att de bedriver verksamheten under 

myndighetstillstånd i varje enskilt land. I detta fall, Estland, Lettland och Litauen. Detta innebär i 

och med inträde i EU att MiFID är att applicera i alla tre länderna och så även i Sverige. På så 

sätt har det implementeringsarbetet underlättat för Swedbank och SEB i och med att de inte har 

olika regelverk som grund. I detta fall hade det inte haft speciellt stora effekter på arbetet mellan 

moderbolag och dotterbolag då dotterbolagen ändå är föremål för den nationella lagstiftningen i 

varje land. Hade däremot verksamheterna bedrivits som filialer anser författarna att arbetet med 

compliance och implementeringen i Baltikum sett från verksamheten i Sverige haft ett annat 

fokus. Filialerna hade då varit föremål för Svensk lagstiftning då Swedbanks huvudkontor är 

etablerat i Sverige och verksamheten följer den svenska lagstiftningen. På detta sätt hade ett 

riktat arbete från bankerna i Sverige varit mer väsentligt och därmed compliancefunktionen mer 

kontrollerande i sitt arbete med Baltikum. I och med MiFID hade en filialverksamhet inneburit 

att den svenska lagstiftningen hade varit gällande även i de Baltiska ländernas verksamheter.   

Författarnas gissning är att Sverige valt att etablera dotterbolag istället för filialer på grund av 

lättare lagstiftning i Baltikum och ett övertagande av redan väl etablerade verksamheter som 

innebar att övergången till dotterbolag var lättare än nyskapande av filialer som hade krävt mer 

från Sveriges sida.  

5.7 Krav 

För att uppfylla kraven ska värdepappersföretagen enligt MiFID införa egna processer och 

riktlinjer, detta påtalar båda bankerna vara deras viktigaste del i att vara compliante med MiFIDs 

krav. Företagen ska även uppfylla kraven om att tillhandahålla kunderna rätt information och 
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arbeta för kundes bästa, dessa krav följer bankerna också med hjälp av utbildningar till 

personalen och nya dataprogram som övervakar transaktionerna. Bankerna arbetar på likartade 

sätt och inga större skillnader går att finna. Kraven som MiFID ställt på bankerna är idag till 

största del invävt i bankernas dagliga verksamheter.  

5.8 Brister 

 

I teoridelen presenteras Inderst (2009) teorier om att provision leder till felförsäljningar och 

felrådgivning. Detta håller inte bankerna med om utan menar att den bonus som finns i bankens 

system inte är baserad på försäljning till största delen utan bankens resultat i stort och de ser inte 

provision som något hot mot konsumentskyddet.  
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel binder författarna ihop det syfte som presenterats och den problemformulering 

som hela studien är konstruerad kring. Detta görs baserat på analysen i det föregående kapitlet. 

Här presenteras slutsatserna och förslag till fortsatta studier.  

Syftet med studien är att förmedla en insyn i bankernas arbete med implementering av interna 

regler, internationella och nationella regelverk i sina utländska filialer i Baltikum. Detta för att ge 

läsaren en ökad förståelse och en djupare inblick i bankernas arbete mot ett gemensamt 

arbetssätt.  

Författarna drar slutsatsen att det inte finns någon direkt problematik kring implementeringen av 

compliance i dotterbolagen på grund av att bankerna idag bedriver verksamheterna i Baltikum 

som dotterbolag. Då alla verksamheter har egna compliancefunktioner och ansvarar själva för sin 

compliance blir det mindre fokus på implementeringsarbetet från Sverige till de Baltiska 

dotterbolagen.  

Författarna drar även slutsatsen att de största problemen med implementeringsarbetet är 

personalens nivå på adoption av företagets värderingar som syftar till att ha en grund i arbetet så 

att compliance blir en naturlig del och förstås av alla. Då medarbetarnas förståelse för 

compliance och det regelverk som finns för bankerna är kritiska för att få en effektiv compliance 

drar författarna vidare slutsatsen att compliancefunktionen idag är för operativt fokuserad och 

bedrivs i ett nedgående led som försvårar samarbetet med medarbetarna som har direktkontakt 

med kunderna. De complianceofficers som är ansvariga för compliancefunktionen anser 

författarna vara för långt ifrån personalen vilket leder till att det blir en ineffektiv 

implementering. Där kan författarna istället se fördelarna med ett horisontellt arbetssätt med ett 

ökat ansvar för ledare och chefer att arbeta med compliance på plats istället för en 

compliancefunktion som är stationerad vid huvudkontoret och inte når ut till alla medarbetare på 

samma sätt. Då bankerna tydligt ser problematiken kring implementering som störst hos just 

medarbetarna är författarna förvånade över organiseringen av compliancefunktionen som den ser 

ut idag. Med ett implementeringsarbete på ”golvnivå” skulle ledare och chefer kunna vara en 

större del i compliancearbetet och ta ett större ansvar vilket skulle leda till tryggare personal och 

en bredare compliancefunktion. Den som är på plats får en bättre översikt och kommer närmare 

personalen i frågorna om compliance, att ha ett närvarande stöd ser författarna som en viktig del 

i ett effektivt compliancearbete och det är här som författarna kan se brister i 



33 

 

compliancefunktionens konstruktion. 

En ytterligare slutsats är att i och med att de Baltiska länder där bankerna idag är etablerade som 

dotterbolag ej längre är länder med stora ekonomiska svårigheter utan att de idag har och 

kommer att utvecklas till starka ekonomiska länder finns inget direkt behov av speciella 

implementeringsdelar för just den delen av koncernens verksamheter. Om utvecklingen hade 

tagit en annan väg eller om det hade gällt just länder med låg-medelinkomst hade problematiken 

med implementering av compliance möjligtvis setts som ett större problem från moderbolagen i 

Sverige. Därmed hade man med största sannolikhet behövt ha en mer riktad verksamhet för 

compliance i de dotterbolag där landet i sig har svårigheter med implementering av 

gemensamma regelverk.   

Vidare kan författarna dra slutsatsen att etableringen som dotterbolag har distanserat de svenska 

moderbolagen ifrån dotterbolagen i och med att de lyder under det egna landets lagar och inte 

under endast moderbolagets. På så sätt anser författarna att en filial hade inneburit mycket större 

fokus på dessa frågor riktade mot just Baltikum, då det hade varit av största vikt att få filialerna 

att arbeta efter de svenska reglerna och lagarna. Att ta ställning till varför bankerna valde 

dotterbolag i Baltikum är svårt då anledningarna säkerligen är många, men tydligt kan man se att 

valet av affärsverksamhet påverkar modebolagen genom att inte innebära ett ökat arbete i 

Sverige eftersom de till största del har egna funktioner i alla led och vikten läggs endast på ett 

informationsbyte och ett samarbete mellan verksamheterna. 

Den senaste finanskrisen har på ett tydligt sätt klargjort behoven och vikten av att bankerna 

sköter den interna kontrollen och har en god regelefterlevnad. Finansbranscher och aktörer över 

hela världen möter samma krav och förväntningar. Myndigheter, marknad, ratingbolag, media, 

m.fl. är mer uppmärksamma och finansiella företag har således mer att förlora på att inte 

uppfylla omvärldens krav på regelefterlevnad. Allting handlar i slutändan om förtroende. I och 

med finanskrisen fokuserades mycket av medias uppmärksamhet på bankernas förluster och satte 

stor press på bankerna att vidta åtgärder. Författarna anser här att respondenten Ants Soone har 

en bra poäng när han påpekar att ingen har pratat om vinsterna bankerna gjort i Baltikum utan 

allt har fokuserats på förlusterna. Detta håller författarna med om efter att ha undersökt 

årsredovisningarna och funnit stora vinster som visar på stora framgångar i Baltikum fram till 

finanskrisen och därmed tror författarna att när ekonomin vänder, så som den gjort tidigare efter 

kriser kommer även resultaten för dotterbolagen i Baltikum att visa plus igen.  
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Under de senaste åren finns det tydliga exempel då marknadsaktörer misslyckats i sin hantering 

och där Finansinspektionen återkallat tillstånd, varnat eller gett vite. Att till externa parter inge 

förtroende och genomlysa sundhet och stabilitet är numera av högsta vikt. De undersökta 

bankerna verkar ta compliancearbetet allvarligt på allra högsta grad. Möjligen beror detta på att 

de drabbades extra hårt under finanskrisen särskilt avseende deras exponeringar i Baltikum. Det 

har tydligt framkommit att det krävs mer än en hög ambitionsnivå och formella strukturer för att 

få till stånd en effektiv implementering. Det handlar om att få in både förståelsen för vikten av 

compliance samt att arbeta in detta i alla medarbetares vardag. Det måste vara en del av 

företagskulturen. Författarna anser att hypotesen om att bankerna samt dotterbolagen inser vikten 

av compliance är bevisad. Dessutom har framkommit att implementeringsarbetet av compliance 

har en stark koppling till bankernas interna värderingssystem och går således hand i hand med 

implementeringen av compliance arbetet.(hypotes 2) 

Däremot har inte hypotesen om att bankerna borde se speciella problem i att implementera 

compliance i dotterbolagen kunna styrkas. Det framkommer dock att det finns en allmän 

uppfattning att Baltikum har en något starkare tradition av att vara regelstyrda och mer vana vid 

formella beslutshierarkier än de svenska moderbolagen. Detta torde leda till en längre anpassning 

till att arbeta mer värderingsstyrt och att kunna få in compliancearbetet i företagskulturen. 

(hypotes 3) 

Sammanfattningsvis har därmed författarnas hypotes om att bankerna borde se problem i att 

deras dotterbolag arbetar på ett annat sätt än efter det svenska regelverket och bankens interna 

normer blivit motbevisad och istället ser författarna att det inte finns någon problematik men att 

detta isåfall kan bero på de gemensamma internationella regelverk som alla berörda länderna 

följer samt att bankerna är etablerade som dotterbolag i Baltikum snarare än filialer. (hypotes 1)  

Att bankerna skulle se problem i att dotterbolagen arbetar på ett annat sätt är också det 

motbevisat eftersom det tydligt framkommit att koncernerna använder samma processer och 

arbetssätt i alla verksamheter. Däremot stämmer författarnas hypotes om att ett samarbete borde 

bedrivas och det är just vikten av samarbetet som framkommit allra starkast i studien. Däremot 

stöttar inte Moderbolagen de baltiska dotterbolagen utan alla stöttar varandra i svåra frågor om 

compliance.  
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6.1 Förslag till vidare studier 

Under arbetets gång har nya frågeställningar och funderingar uppkommit om som kan 

undersökas i nya studier. 

 Vidare undersökning inom ämnet compliance anser författarna kan vara studier om hur 

andra företags arbete med compliance inom andra verksamhetsområden än banker.  

 Vidare kan författarna se att studier om andra bankers implementeringsarbete i sina 

sidoverksamheter kan bidra till att belysa ämnet ytterligare. Författarna anser även att 

vidare studier om vad personalen i bankerna anser om vikten av compliance kan vara av 

intresse. 

 Om nu nya reglerverk för bankerna kommer att utarbetas kan en vidare studie om 

implementering av dessa regler vara av intresse för att se hur bankernas arbete med 

compliance kan komma att förändras.  
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Bilaga 1 Frågeformulär 

Intervjuguide Medarbetare 

(Implementering av Compliance i Baltikum med fokus på Mifid )  

1/ Vilken är din position i företaget? Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilka är dina 

ansvarsområden?   

2/ Varför är det viktigt med regelefterlevnad i er bank? Finns det några diskussioner, möten, 

protokoll kring detta?  

3/ Finns det enligt er speciella problem/omständigheter med implementering av 

regelefterlevnad i Baltikum som t.ex. inte finns i Sverige? Hur överkommer man det?   

4/ Hur påverkas bankens arbete med implementering av regelefterlevnad i och med Estland, 

Lettland, Litauens inträde i EU?  (2004) Vilka blev förändringarna och uppkom nya utmaningar i 

och med nya regler från EU?  

5/ Finns det idag ett arbete med de Baltiska länderna för att bli “en bank”? Interna regler, 

normer, kultur samt en enad front mot kunderna?  

6/ Varför behövs det en organisation/ del i organisationen som arbetar med Compliance? 

7/ Vem/vilka är ansvariga för compliance ? Finns det skillnader i ansvarstagande när det gäller 

internationella/eu eller nationella regler?  

8/ Är man ifrån Sverige en “kontrollant” av de Baltiska länderna i dessa frågor eller arbetar men 

med dessa frågor parallellt i ett samarbete kring compliance?  

9/ För vem/vilka är compliance viktig? På vilket sätt? 

10/ Ser ni att era baltiska filialer idag arbetar på ett annat sätt än de gällande normer, interna 

regler, arbetssätt och nationella regler? Ser ni klara skillnader mot arbetet i Svenska 

organisationen? 

11/ Hur ser processen ut kring arbetet från Sverige med compliance i Baltikum?  

12/ Vilka anser du är de största hindren för effektiv implementering av compliance i Sverige och 

Baltikum? 

13/ Om detta hinder var åtgärdat vad skulle det få för effekter? I Sverige? I Baltikum? 

14/ Hur väver ni ihop compliance med era egna värderingar (vilka är de)? Hur får man ihop det? 
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15/ Hur arbetar ni med uppföljning av compliance av dessa regler? 

16/ Har finanskrisen lett till några förändringar i ert arbete i Baltikum? Vilka?  

17/ Vad får dessa regler (MIFID) för effekter för era kunder? Färre “dåliga” råd? 

18/ Bedriver banken idag arbete för att nå en likhet i arbete kring rådgivning och 

värdepappershandel mellan Sverige och filialerna i Baltikum, hur?  

19/ Finanskrisen kom som en överraskning. På vilket sätt skulle regelverket ha varit 

annorlunda? Vilken och hur stor effekt hade det kunnat ha?  

20/ Vilka interna riktlinjer och processer använder ni för säkerställande av compliance efter 

införandet av MiFID och andra regler/lagar? 

 

 


