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Sammanfattning 

Markets in Financial Instruments Directive I är ett direktiv framtaget av Europakommissionen 

som reglerar den finansiella marknaden i Europa, som ett resultat av finanskrisen som 

uppkom 2007. Direktivet har implementerats i hela Europa Unionen och infördes i Sverige 

2007. Finanskrisen har lagt grunden för ytterligare skärpta regleringar för en effektivare 

tillsyn, eftersom det tidigare fanns reguljära brister på den finansiella marknaden. Från januari 

2017 implementerades Markets in Financial Instruments Directive II och träder i lag i Sverige 

januari 2018. MiFiD II syftar till att täppa till de brister som funnits i det första direktivet. 

Syftet med studien är att undersöka om direktivet kan bidra till förändrade förutsättningar 

gällande konkurrens mellan aktörer som verkar på den finansiella marknaden samt vilka 

fördelar och nackdelar direktivet medför. En kvalitativ forskningsstrategi har tillämpats och 

semistrukturerade intervjuer har genomförts. Utvalda aktörer som verkar på den finansiella 

marknaden har intervjuats både personligt men också online. Ytterligare information om 

direktivet har samlats in från vetenskapliga artiklar, litteratur samt dokument från 

myndigheters hemsidor. 
 

Resultatet av studien visar att samtliga aktörer är positivt inställda till direktivet men att det 

fortfarande finns oklarheter gällande dess implementering, hur direktivet ska tolkas samt hur 

ett enhetligt utförande ska ske inom alla EU-länder. MiFID II syftar till att främja 

konkurrensen ytterligare, men baserat på respondenterna tenderar åtstramningarna att leda till 

ökade inträdesbarriärer, risk för stordriftsfördelar samt att mindre aktörer kan missgynnas. 

	

Nyckelord: MiFID, Market in Financial Directive, EU direktiv, regleringar, konkurrens, 

transparens, intressekonflikter, investerarskydd 

  



Abstract 
Markets in Financial Instruments Directive I is a directive established by the European 

Commission that regulate the financial market in Europe as a result of the financial crisis that 

occurred in 2007. The Directive has been implemented in the European Union and introduced 

in Sweden in 2007. The financial crisis has laid the foundation of harder regulations and for 

supervision to be more effective, because of the previous shortcomings on the financial 

market. Markets in Financial Instruments Directive II were implemented in January 2017, and 

will be established as a law in Sweden in January 2018. The purpose of MiFID II is to 

overcome the shortcomings that have been identified in the first directive. 

 

The purpose of the study is to examine whether the directive can contribute to changing 

conditions for competition between players on the financial market and the advantages and 

disadvantages of the directive. The study has a qualitative research strategy, with a focus on 

semi-structured interviews. A number of players on the financial market have been 

interviewed both personally and online. Further, information on the directive has been 

collected from scientific articles, literature and documents from government websites. 

 

The result of the study shows that all respondents are positive to the directive but that there 

still are uncertainties about its implementation, how the directive should be interpreted and 

how all the EU countries should implement the directive in a uniform way. MiFID II aims to 

continue to improve the competition, but based on the respondents, harder requirements tends 

to increase barriers to entry, risk of economies of scale, and smaller players to be exposed. 

 

Keywords: MiFID, Market in Financial Directive, EU directive, regulations, competition, 

transparency, conflict of interest, investor protection  
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1. Inledning 

 
I följande avsnitt presenteras bakgrunden till huvudämnet och dess framväxt, problematiken 

kring huvudämnet, problemformulering, undersökningsfrågor, syfte, avgränsningar samt en 

disposition över uppsatsen.   

 

1.1 Bakgrund 

När en finansiell kris uppstår betyder det att marknaden på något sätt har misslyckats. En 

betydande faktor till att kriser uppkommer är kraftiga prissänkningar i tillgångspriser, vilket 

förknippas med fastigheter och aktier. De sjunkande priserna är en annan anledning till 

bristande likviditet samt att kunder kan tappa förtroendet för banken på grund av en plötslig 

händelse och hastigt väljer att ta ut sina pengar (Allen & Gale, 2007, s. 6). Ett sätt att 

förhindra att en bankkonkurs ska uppstå är att likvida medel i form av reserver ska finnas 

tillgängligt för bankerna. När en finansiell kris uppkommer blir regeringar tvungna att gå in 

och stötta bankerna för att återuppbygga likviditeten i de finansiella sektorerna, vilket kan 

bidra till stora statsskulder (Jones, 2011, s. 595). 

 

En finansiell kris uppkom 2007-2008 och bakgrunden till krisen grundade sig i den 

amerikanska bostad- och bolånemarknaden. Orsaken är de så kallade subprime-lånen där 

banker och andra finansinstitut lånade ut pengar till allmänheten vilket senare gjorde det 

svårare för låntagarna att betala tillbaka sina skulder. Lånen ökade i takt med bostadspriserna 

vilket resulterade i att bostadsmarknaden i USA tillslut blev övervärderad. Hushållen satt på 

skyhöga lån medan deras bostäder tappade sitt värde (Riksbanken, 2009). Som ett resultat av 

den finansiella krisen i USA, påverkades även Europa med en eurokris. Länderna som främst 

drabbades var Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien där deras statsskuld ökade 

kraftigt och resulterade i sämre återbetalningsförmåga på sina lån till bankerna (Jones, 2011, 

s. 599). 

 

Sverige hanterade den finansiella krisen relativt bra, även om den inte gick helt obemärkt 

förbi. Det berodde till stor del på att bankerna hade en stabil buffert sedan tidigare år och som 

till skillnad från USA inte lånat ut pengar på ett oansvarigt sätt i samma grad. Ett antal 
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stabiliseringsåtgärder har sedan införts för att förebygga att nya finansiella kriser inte ska 

uppstå (Riksbanken 2009). 

 

Under 2000-talet ökade antalet investerare och rådgivare på den finansiella marknaden och ett 

större utbud av tjänster och instrument uppkom (SOU 2014:4, s. 14). Det finansiella systemet 

har en tendens att periodvis hamna i instabilitet. Finansiella kriser som uppstått runt om i 

världen leder många gånger till bankkonkurser, varav krisen 2007-2008 inte var ett undantag 

(Casu, Girardone & Molyneux, 2015, s. 190). Förändringar som sådana skapar turbulens och 

ställer högre krav på att länder ska kunna samarbeta med varandra (Riksbanken, 2008). 

Händelserna har lagt grunden för frågor gällande skärpta regleringar och anses enligt många 

vara en anledning att vidta åtgärder för effektivare reglering och tillsyn. Konsekvenserna av 

den globala finanskrisen hade kunnat bli mindre omfattande om det inte varit brist på statlig 

reglering som var tillräckligt skyddande. En statlig reglering skulle ha gett bankerna större 

incitament att förhindra och förebygga kriser (Casu et al. 2015, s. 190). 

 

Inom Europeiska Unionen har det under 2000-talet vuxit fram en tillsynsmyndighet på 

europeisk och nationell nivå som berör både på mikro- och makronivå. Europeiska 

systemrisknämnden ansvarar för makrotillsynen och verkar för att med hänsyn till den 

makroekonomiska utvecklingen, förhindra och minska systemrisker inom EU (Kolassa, 

2016). Europeiska tillsynsmyndigheten ansvarar för mikrotillsynen inom Europeiska unionen, 

medan varje nations tillsynsmyndighet ansvarar för den dagliga tillsynen (Kolassa, 2016). I 

Sverige står Finansinspektionen för tillsyn och övervakning av finansmarknaden 

(Finansinspektionen, 2017). Den statliga myndigheten har uppsikt över exempelvis banker, 

värdepappersbolag och kreditmarknadsföretag som alla fått tillstånd att bedriva en finansiell 

verksamhet. Finansinspektionen kontrollerar risker och ser till att lagar och regler följs. 

Företaget som verkar på den finansiella marknaden ska kunna uppnå stabilitet och effektivitet 

samt förbättra konsumentskyddet på marknaden (Rydén, Rydin & Svensson, 2005, s. 20). 

 

Baserat på ovanstående förändringar på den finansiella marknaden och uppmärksammade 

brister har Europeiska kommissionen vidtagit nya direktiv och tagit fram ett rättsligt 

omfattande regelverk som ska styra transaktioner i de finansiella instrumenten (Europeiska 

kommissionen 2016, s. 2). Direktiven heter Markets in Financial Instruments Directive, även 

kallad MiFID och godkändes av kommissionen 2004. MiFID I trädde i kraft november 2007 i 

Sverige med huvudsakligt syftet att stärka investerarskyddet för investerarna, skärpa tillsynen 
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och öka konkurrensen på värdepappersmarknaden i Europa (Regeringen, 2015). Det har sedan 

kommit en påbyggnad på direktivet, MiFID II som utvecklar reglerna kring villkor för 

verksamheter samt Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) som berör beslut om 

transparens och handel med finansiella instrument (SOU 2015:2, s. 629). MiFID II och MiFIR 

började tillämpas 3 januari 2017 och kommer ersätta MiFID I. Direktivet är en uppdatering 

där reglerna är mer tydliga och skärpta för att skapa lika förutsättningar på finansmarknaden 

och underlätta för tillväxt och ekonomin (Europeiska kommissionen 2016, s. 2). 

 

Syftet med MiFID och MiFIR är skapa större vikt och ramverk gällande marknader för 

finansiella instrument. Regleringen gäller både utanför och inom reglerade marknader och 

handelsplatser. Med ovanstående direktiv vill Europeiska kommissionen bland annat, stärka 

investerarskyddet, öka transparensen och skapa ett större förtroende på marknaden (SOU 

2015:2, s. 629). 

1.2 Problemdiskussion 

En av aspekterna med införandet av MiFID är att skapa ett bättre skydd till investerare genom 

att förhindra att monetära incitament ska uppstå från företag som erbjuder oberoende 

investeringsrådgivning eller verkar som portföljförvaltare. Direktivet ska medföra en mer 

integrerad marknad inom den Europeiska Unionen med strävan om att åstadkomma bästa 

möjliga resultat för kunderna (Prorokowski, 2015, s. 197). En annan del av MiFID II och 

MiFIR är att öka transparensen på marknaden som ska bidra till en minskad 

informationsasymmetri. Det kan i sin tur leda till lägre inträdesbarriärer för nya aktörer på 

marknaden, vilken gynnar konkurrensen. Det kan även bidra till att investerare nyttjar andra 

finansmarknader utanför sina egna nationer, vilket kan resultera i tillströmning av kapital för 

vissa länder, och en utströmning av kapital för andra länder. De likvida svängningarna mellan 

de olika segmenten blir en negativ effekt av den ökade transparensen och konkurrensen 

(Finansinspektionen, 2015). 

 

I artikeln (Non-)complexity through the eyes of MiFID framhävs det att investerarskydd är att 

rekommendera i alla relationer mellan kund och ett värdepappersföretag. Innan kunden 

erbjuds portföljförvaltning eller investeringsrådgivning måste ett värdepappersföretag se till 

att produkterna är lämpliga och väl anpassade för kunden. Rådgivarna måste själva söka 

information om den potentiella kundens kunskap och erfarenhet gällande produkten eller 
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tjänsten för att avgöra om kunden är medveten om de risker som kan medföra investeringen 

(Vandenbroucke, 2013, s. 479). Intressekonflikter mellan rådgivaren och investeraren har 

under Finansinspektionens tillsyn det senaste åren uppmärksammats ytterligare. Dolda 

avgifter i form av att rådgivare får ersättning från de företag som tillhandahåller 

placeringsprodukter är vanligt förekommande, istället för att ta betalt direkt mot kund (SOU 

2015:2, s. 416). Det, trots att kunderna upplever rådgivningen som kostnadsfri. Det bidrar till 

att kostnaden för rådgivningen blir mindre transparent för konsumenterna (Remissvar, 

Finansinspektionen, 2015, s. 3). En av regleringarna inom MiFID II är därför att stärka 

investerarskyddet genom att införa provisionsförbud vid oberoende investeringsrådgivning 

som innebär förbud mot aktörer att ta emot och behålla ersättning från tredje part (SOU 

2015:2, s. 114). 

 

Det är viktigt att det finns ett förtroende på den finansiella marknaden mellan aktörer och 

kunder. Många tjänster och produkter som erbjuds är ofta svåra för kunder att förstå sig på 

och innehåller risker och komplexitet som kunderna behöver guidas genom. Problem kan 

uppstå med asymmetrisk information och intressekonflikter mellan en professionell aktör och 

kund. Det kan i sin tur, påverka förtroendet för en verksamhet och därmed skapa negativ 

effekter på funktionen på den finansiella marknaden (Odell & Afrell, 2007, s. 259). 

 

Anledningen till att det skapas intressekonflikter kring provisioner är för att ersättningen 

mellan de olika produkterna ofta skiljer sig åt. Det resulterar i att rådgivaren föreslår de 

produkter som ger bäst ersättning istället för att framföra produkter som passar konsumenten 

bäst utefter kunskap och erfarenhet. För att öka intäkterna kan rådgivaren exempelvis föreslå 

att konsumenten ska byta placeringar mer regelbundet än vad som är nödvändigt baserat på 

risker som kan uppstå (Remissvar, Finansinspektionen, 2015, s. 3). 

 

Inkomstkällan för försäkringsförmedlare, banker och värdepappersbolag kommer till stor del 

från den finansiella rådgivningen. En undersökning som Finansinspektionen utförde år 2014 

visar att hela 99 procent av försäkringsförmedlarnas intäkter kommer från provisioner, hälften 

av intäkterna för värdepappersbolag kommer från provisioner medan bankernas intäkter från 

provisioner bara utgör en liten del (Remissvar, Finansinspektionen, 2015, s. 3). 

 

Storbankerna är till skillnad från fristående aktörer och leverantörer inte beroende av externa 

plattformar, för att få sina egna finansiella produkter distribuerade eller erbjuda sina produkter 
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direkt till kund. Fristående aktörer eller leverantörer som inte utgör ett eget distributionsnät, 

har ett större behov att betala ut provisioner för sin överlevnad på grund av den uteblivna 

benägenheten hos kunderna att betala ersättning för rådgivningen till de fristående aktörerna 

eller leverantörerna. Finansinspektionen påpekar att den minskade rådgivningen förväntas bli 

mest påtaglig bland aktörerna som inte ingår i de fyra storbankerna. Det vill säga, att 

storbankerna i mindre utsträckning kommer beröras av provisionsförbudet än vad övriga 

finansiella rådgivare kommer göra (SOU 2015:2, s. 444). 

 

I Storbritannien infördes ett provisionsförbud år 2012 där resultatet blev att rådgivningen 

minskat med elva procent, varav bortfallet varit störst bland mindre förmögna kunder. 

Konsekvenserna av provisionsförbudet i Storbritannien kommer mest troligt bidra till att 

rådgivningen minskar ytterligare på den finansiella marknaden. Finansinspektionen förmodar 

att ett likartat utfall kan ske i Sverige om provisionsförbud skulle införas i samband med 

investeringsrådgivning till kunder (SOU 2015:2, s. 444). Konsekvenser av ett 

provisionsförbud gällande de finansiella aktörerna, skulle även drabba rådgivare och 

fondbolag som inte verkar under storbankens vingar. Rådgivning till kunder med mindre 

finansiella tillgångar skulle i princip upphöra, eftersom alternativet att betala för ett 

rådgivningstillfälle inte skulle väga upp till de pengar som skulle placeras (SOU 2015:2, s. 

445). Två förutsättningar för att en värdepappersmarknad ska fungera bra är att det finns 

mångfald och ett brett utbud gällande finansiella tjänster samt att det finns en sund konkurrens 

(Finansinspektionen, 2016, s. 6). 

 

Fondbolagens förening skriver i en remiss att det råder hög konkurrens på den internationella 

marknaden för värdepapper. Det förutsätter att det finns ett modernt och aktuellt regelverk 

som ska främja konkurrensen och effektiviteten på marknaden. Reglerna måste även vara 

likvärdiga med den nationella marknaden som den internationella marknaden (Wall, 

2016).  För att marknaden ska ha en sund konkurrens är det viktigt att det finns tillgång till 

olika aktörer och ett brett utbud av produkter för att gynna kvalitet och pris för kunderna men 

även främja nya innovationer. Bristfällig konkurrens kan innebära ökade priser, att 

konsumentnytta samt utveckling av nya produkter och tjänster blir lidande eller att det råder 

stordriftsfördelar som skapar svårigheter för nya aktörer att etableras sig på marknaden (Odell 

& Afrell, 2007, s. 259). 
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Sverige har enligt Nilsson & Falk (2015) haft en bra utveckling på fondmarknaden där 

marknaden kunnat erbjuda ett stort utbud av fonder och produkter samt många olika typer av 

aktörer. Utvecklingen riskerar nu att brytas på grund av det omtalade provisionsförbudet mot 

oberoende rådgivare och tredje part. Fondbolagens förening menar även att den 

internationella konkurrensen kan påverkas negativt, eftersom de svenska fondspararna idag 

har tillgång till ett stort utbud av fondprodukter från utländska distributörer. Skulle avgifter 

och provisioner inte få tas i samband med en distribution skulle förutsättningarna för den 

internationella marknaden förändras drastiskt. En minskad konkurrens skulle med andra ord 

inte främja kundens bästa intresse, vilket direktivet delvis syftar till (Nilsson & Falk, 2015).  

MiFID utformades för att främja konkurrensen mellan olika handelsplatser i syfte att främja 

nya innovationer, priskonkurrens samt för att stödja öppenheten och effektiviteten i den 

konkurrensutsatta marknaden (Ferrarini & Moloney, 2012, s. 566). Enligt Finansinspektionen 

går det däremot inte att bortse från att en ökad transparens även innebär vissa risker. De nya 

regleringarna om ökad transparens kan få en negativ effekt på likviditeten på marknaden, 

vilket det finns en oro om hos marknadsaktörer (Finansinspektionen, 2016, s. 3). Diskussioner 

kring transparens har varit fokus i direktivet på grund av att öppenheten ibland kan vara 

känsligt för vissa handelsplattformar. Insynen kan medföra risker och påverka marknaden 

negativt (Ferrarini et al. (2012, s. 567). Ferrarini et al. (2012, s. 566) menar även att risker kan 

uppstå när exempelvis orderutförande flyttar sig mellan olika handelsplattformar. 

MiFID skapar en ökad fragmentering av handelsplatser vilket bidrar till ökade kostnader 

gällande transaktioner och likviditet. Det i sin tur, bidrar till ökade transaktionskostnader 

mellan handelsplatser vilket återigen missgynnar konkurrensen (Panagopoulos et al. 2015, s. 

53). Kostnader som uppkommer i samband med implementeringen av MiFID II, kommer 

högst sannolikt att drabba vinstmarginalen för mindre företag i större utsträckning än större 

företag. Bara i vissa av de nya regleringarna tas det hänsyn till storleken på ett företag, och 

därmed mildare krav för mindre företag (Finansinspektionen, 2017, s. 57). 

1.3 Problemformulering 

Förändrade förutsättningar för konkurrens mellan aktörer som verkar på den finansiella 

marknaden, som resultat efter implementeringen av MiFID. 
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1.4 Undersökningsfrågor 

1. Bidrar MiFID till att olika förutsättningar skapas för finansiella aktörer eller spelar alla 

på samma villkor? 

2. Hur har konkurrensen på den finansiella marknaden förändrats i samband med 

MiFID? 

3. Vilka utmaningar finns vid implementeringen av nya regleringar baserad på MiFID? 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka, analysera och utvärdera hur MiFID påverkar 

konkurrensen mellan aktörer som verkar på den finansiella marknaden, utifrån utvalda 

faktorer som ingår i direktivet. 	

1.6 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsa sig till direktivet om MiFID och hur olika faktorer som 

institutionella regler, gränsöverskridande finansiell integration mellan länder, teknisk 

konkurrens, transparens, intressekonflikter och investerarskydd, baserat på direktivet kan 

påverka konkurrensen på den finansiella marknaden. Studiens utgångspunkt baseras på fyra 

utvalda aktörers perspektiv och undersöker därmed inte direktivet med utgångspunkt från 

kundernas perspektiv och synvinkel. Kunderna i det här fallet är dem som nyttjar tjänster och 

produkter på den finansiella marknaden. Aktörerna verkar inom olika verksamhetsområden på 

den finansiella marknaden och är utvalda för att ge insyn i hur eller om aktörerna, direkt eller 

indirekt påverkas av ovanstående förändringar baserat på direktivet.	

1.7 Disposition 

I det här stycket beskrivs kommande kapitel, dess innehåll och upplägg, för att ge läsaren en 

djupare förståelse och översikt över studiens upplägg. Kapitel 2 beskriver valet av teorierna 

som utgör uppsatsens grund, kopplat till huvudämnet. Kapitel 3 redogör för vilken metod, 

vetenskapssyn och tillvägagångssätt som tillämpats i uppsatsen. Där framgår även studiens 

trovärdighet och källkritik. Kapitel 4 presenterar uppsatsens resultat som består av intervjuer 

av fyra respondenternas perspektiv av direktivets effekter. Kapitel 5 tillämpar de valda 

teorierna och analyserar dem kopplat till respondenternas svar på ett ingående sätt. Kapitel 6 

presenterar studiens slutsats baserat på insamlat resultat. Studiens syfte och 
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undersökningsfrågor blir även besvarade. I Kapitel 7 diskuteras uppsatsens huvudämne i 

allmänhet samt diskuteras och kritiseras uppsatsens metod.   
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2. Teoretisk referensram 

 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens teorier där det inledningsvis ges en mer detaljerad 

beskrivning av första och andra direktivet, Markets in Financial Instruments Directive. 

Kapitlet behandlar sedan teorier från litteratur och vetenskapliga artiklar som är relevanta 

baserat på direktivets innehåll. 

 

2.1 Markets in Financial Instruments Directive 

Implementeringen av MiFID syftar främst till att stärka konkurrensen mellan olika finansiella 

aktörer inom Europa. Regelverket har bidragit till att nya handelsplatser etablerats för att öka 

konkurrensen hos redan existerande handelsplatser (Petrella, 2010, s. 267). Förutom ökad 

marknadseffektivitet vill regulatorerna skapa en bredare affärsplattform där länder kan 

integrera mer överskridande mellan de finansiella gränserna inom Europa (Panagopoulos, 

Chatzigagios & Dokasm 2015, s. 53). Direktivet vill även skydda investerare och reducera 

intressekonflikter mellan rådgivare och kund. MiFID avser strävan mot bästa möjliga 

utförande, rapportering av handelsregler och insyn över transaktioner som syftar till att skapa 

lika villkor på marknaden och där konkurrens vidgas utan att skada effektiviteten på 

marknaden (Davies 2008, s. 3). MiFID vill främja en konkurrenskraftig, transparent, effektiv, 

integrerad och objektiv finansmarknad i Europa. Genom att erbjuda ett regelverk av hög 

kvalitet som ska skapa investerarskydd, bidrar de även till möjligheter att skapa nya tjänster 

och marknader (Degryse, 2009, s. 94). 

2.2 Institutioner och regleringar 

Institutioner är begränsningar utformade av oss människor som illustrerar strukturen för hur 

mänsklig interaktion ska gå till. Det finns formella institutioner och informella institutioner. 

Formella institutioner består av lagar, regler och strukturer medan informella institutioner 

handlar om normer, sociala regler, värderingar etcetera. Tillsammans skapas det incitament 

för institutionella system som sedan avspeglas i samhället och ekonomin (North, 1994, s. 

360). Det som formar den institutionella utvecklingen i en ekonomi är hur institutioner och 

företag interagerar mellan varandra. Förändringar i ekonomin är resultat av pågående 
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processer där aktörer kontinuerligt gör olika val och sluter avtal mellan individer och företag 

(North, 1994, s. 361). 

 

Den finansiella sektorn är en sektor som är tyngst reglerade inom ekonomi, varav banker är 

den verksamhet som är allra tyngst reglerad. En reglering innebär beslut av specifika regler 

som olika verksamheter måste förhålla sig till och följa. Lagarna fastställs genom lagstiftning 

eller lagstiftande myndighet. Sedan övervakar de förutnämnda myndigheterna hur väl de 

berörda verksamheterna förhåller sig till reglerna (Casu et al. 2015, s. 189). 

 

För att konsumenterna ska känna förtroende för den finansiella sektorn behövs lagstiftningar. 

De främsta orsakerna till reglering av finanssektorn är att säkerställa systemstabilitet, att icke-

professionella kunder ska få skydd samt att skydda konsumenterna mot monopolexploatering 

(Casu et al. 2015, s. 190). Det finns tre typer av regleringar, system regleringar, 

varsamhetsreglering och regleringar gällande uppförande: System reglering innebär att det 

finansiella systemet ska upprätthålla säkerhet och hållbarhet. Makrotillsynen sammanställer 

effekterna av hur enskilda banker agerar på marknaden och försöker skapa en övergripande 

bild över den finansiella sektorn. Reglering för varsamhet fokuserar främst på 

konsumentskyddet. Det inkluderar övervakning och tillsyn av finansiella institut, med 

inriktning på kvalitet gällande tillgångar och kapitaltäckning. Regleringen finns för att 

konsumenterna inte alltid har kapacitet att kunna avgöra säkerheten i olika finansiella 

institutioner på grund av att det ofta finns en informationsasymmetri mellan kund och 

förmedlaren av finansiella tjänster (Casu et al. 2015, s. 191). Regleringar gällande 

uppförande handlar om hur finansiella institutioner och banker bedriver sin verksamhet. Det 

avser regleringar om informationsgivning, korrekta affärsmetoder, kompetens och ärlighet 

samt finansinstitutets integritet (Casu et al. 2015, s. 192). 

 

Utifrån direktivet om MiFID belyser Panagopoulos et al. (2015, s. 58) att det finns brister i 

hur regulatorerna, på ett effektivt sätt ska undvika att det uppstår finansiella misslyckanden. 

Det måste utvärderas mer ingående hur myndigheter på bästa sätt ska utveckla effektiva 

mekanismer som kan täcka eventuella misslyckanden från de finansiella aktörerna. Makten 

som regulatorerna besitter bör anpassas utifrån marknadens dominans. Övervakning, 

lagstiftning, informationsgivning och bekämpning av brott måste strikt ske på samma villkor 

på Europeiska finansmarknad och implementeras på ett konsekvent sätt. 
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2.3 Konkurrens på den finansiella marknaden 

2.3.1 Konkurrens och gränsöverskridande integration 

Konkurrens är en viktig del för ekonomin och kan bidra till främjad välfärd när effektiv 

konkurrens råder. När två eller fler aktörer på marknaden strävar efter samma mål uppstår en 

kamp mellan aktörerna och konkurrens skapas (Ganslandt & Nyberg, 2002, s. 19). 

Konkurrens kan främja en samhällsekonomi på olika sätt exempelvis genom att konkurrens 

leder till lägre priser. Det gör det svårare att höja priset eller minska utbudet när det uppstår 

en kamp mellan faktiska och potentiella konkurrenter. Konkurrens kan också leda till intern 

effektivitet där en jämförelse mellan olika företag görs gällande deras effektivitet (Ganslandt 

& Nyberg, 2002, s. 9). När en effektiv dynamisk selektion uppstår, resulterar det i att företag 

som är mindre effektiva kan behöva lämna marknaden (Ganslandt & Nyberg, 2002, s. 10). 

Dynamisk konkurrens kan leda till ökade kostnader som gör att intressekonflikter skapas 

mellan företag i olika branscher som både kan växa men även bli mindre och försvinna 

(Ganslandt & Nyberg, 2002, s. 12). Det kan också resultera i att myndigheter ställs inför nya 

prövningar på marknaden (Ganslandt & Nyberg, 2002, s. 95).  

 

När MiFID I infördes i Europa i slutet av 2007, var syftet att skapa konkurrens mellan 

Europas olika börser genom att implementera multilaterala handelsplattformar. Plattformarna 

innebär att företag kan konkurrera direkt på huvudmarknaden för de nationella börsarna när 

det kommer till finansiella affärer (Hoffmann, 2015, s. 108). Aktörer inom den Europeiska 

finansmarknaden har hittills varit mer etablerade på hemmaplan än på ett gränsöverskridande 

plan mellan länderna. Det beror främst på att länderna har haft olika finansiella strukturer. 

Bristen på integration mellan de finansiella marknaderna inom Europa, kan till viss del 

härledas till höga transaktionskostnader för att köpa värdepapper mellan länderna 

(Panagopoulos et al. 2015, s. 57). 

 

En del av direktivet som berör marknaden för finansiella institut och reglerar nationella 

marknadssystem syftar till att skapa samarbeten på ett effektivt sätt. Direktivet ska främja 

konkurrensen mellan olika handelsplattformar inom Europa men även mellan Europa och 

USA. Petrella (2010, s. 258) belyser den problematik som finns gällande konkurrensen mellan 

olika handelsplattformar och menar att det kan skapa en splittrad marknad och därmed en 

försämrad kvalité på marknaden.  
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En stor skillnad mellan regleringen för den amerikanska aktiemarknad och MiFID är att i 

USA, är marknaden skyldig att utföra varje order till bästa möjliga pris. Om den specifika 

handelsplattformen inte kan erbjuda det bästa priset, måste aktörerna hänvisa till en 

konkurrent som kan erbjuda ett bättre pris. MiFID däremot har som målsättning, att ett 

värdepappersföretag ska utgå från vad som är bästa möjliga alternativ för kunderna när de 

utför en order, vilket gör att handelsplatser som berörs av MiFID inte behöver vara 

sammanlänkade på samma sätt som i USA. Europeiska handelsplatser kan därför konkurrera 

på andra villkor än enbart med priset, till skillnad mot aktörer i USA (Petrella, 2010, s. 259). 

Panagopoulos et al. (2015, s. 59) diskuterar vikten av gränsöverskridande regleringar på den 

finansiella marknaden och menar att regleringar borde vidgas och bli mer enhetliga med 

länder utanför Europa, som exempelvis Kina, Japan, USA. Diskussionen om 

gränsöverskridande regleringar är inte bara för att hitta ett effektivare handelssätt utan även 

för att motverka brottslig verksamhet. 

Det finns en väsentlig skillnad i fragmentering mellan den finansiella marknaden i USA och 

Europa. USAs marknad är mer fragmenterade än den Europeiska, vilket beror på 

regulatoriska och strukturella skillnader mellan de båda marknaderna (Petrella, 2010, s. 268). 

Panagopoulos et al. (2015, s. 59) menar att konkurrens, stabilitet och integrationen står på spel 

inom Europa. Trots många fördelar med MiFID finns det risk för ineffektivitet gällande 

pristransparens och konkurrens. 

Konkurrens från nya aktörer som är en av Porters fem konkurrenskrafter, handlar om hur 

konkurrens och priserna kan påverkas beroende på hur lätt det är för nya aktörerna att äntra 

marknaden. Hot från nya aktörer baseras på hur höga inträdesbarriärerna är i en bransch. 

Finns det låga etableringshinder är det lättare för mindre aktörer att ta sig in på marknaden till 

skillnad mot om etableringshindren är höga (Porter, 2008, s. 26). Några av regleringarna 

baserat på MiFID är bestämmelser om orderhantering, regler om rapportering av handeln, 

öppenhet av transaktioner både innan och efter handel för att skapa lika villkor bland 

aktörerna på marknaden. Kraven på ovanstående utföranden utvärderas och baseras på 

historisk basis, vilket innebär att kraven kan gynna redan etablerade aktörer, på grund av att 

nya aktörer inte har någon historik att visa upp (Davies 2008, s. 3). 
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2.3.2 Teknisk konkurrens  

Finansiella aktörer som varit etablerade på den finansiella marknaden under en tid, kan ha 

fördelar gällande möjligheten till tidiga investeringar i IT-system. Det kan bidra till 

konkurrensfördelar, ökade marknadsandelar eller lansering av nya tjänster exempelvis inom 

säkerhet och marknadsdatabehandling på ett effektivare sätt (Prorokowski, 2015, s. 204). 

MiFID har medfört marknadstransparens vid handel och vill ge upphov till ökad 

marknadsdisciplin och stimulera en sund konkurrens (Prorokowski, 2015, s. 203). Ökad 

konkurrens innebär även att mer avancerade backupsystem krävs inom företag. Det har lett till 

att investeringsbanker har ett större behov av att differentiera sig från varandra genom bra 

access och hantering av marknadsdata. Det innebär att det i slutändan, kommer finnas vissa 

investmentbanker som inte klarar av den nivå som krävs och därmed förlorar sin 

konkurrenskraft (Davies 2008, s. 19). MiFID II kräver att finansiella företag ska framställa 

mer detaljerade rapporter vilket kommer medföra ökade IT-kostnader och uppgraderingar 

inom infrastruktur (Prorokowski, 2015, s. 203). Öppenheten på den finansiella marknaden har 

sett som dyr, tekniskt svår och tyvärr inte lämplig för alla handelsmodeller. Många aktörer 

kan inte genomföra MiFID II på grund av kostnaderna (Prorokowski, 2015, s. 204). 

 

MiFID bidrar till en stor förändring på värdepappersmarknaden. Möjligheter kommer öppna 

sig gällande nya innovativa tjänster och en omallokering av konkurrens kommer förändra 

maktbalansen på marknaden. Det gör att en stor del av ansvarsskyldighet hamnar i händerna 

på företagen, snarare än själva tillsynsmyndigheterna (Davies 2008, s. 20). 

2.4 Transparens 

Transparens är ett krav som funnits sedan MiFID I men har i och med MiFID II ökat och 

ingår nu i MiFIR som berör transparens och handel med finansiella instrument (SOU, 2015, s. 

629). Insynen på den finansiella marknaden påverkar investerarens strategier. Det finns två 

skillnader i öppenhet, öppenhet- före handel och efter handel. Öppenhet före handel avser 

tillgången till information om transaktioner som inte är utförda och som kan innehålla 

information om olika handelsplattformar. Öppenhet efter handel avser hanterandet av 

informationen om genomförda transaktioner. Det har visat sig finnas stora variationer mellan 

olika börser beroende på hur transparent den finansiella marknaden är (Degryse, 2009, s. 9). 

Med ökad transparens vill MiFID skapa lika villkor på den finansiella marknaden där 

konkurrens ska förekomma utan negativa effekter på kvalitén (Davies, 2008, s. 6). 



 14 

Transparens inom MiFID innebär att företag kontinuerligt ska lämna information om priser, 

både gällande sälj-, köp- och avslutspris samt affärens volym så nära inpå som möjligt, utifrån 

när affären genomförts (Degryse, 2009, s. 99). Kravet om öppenhet kommer ha en väsentlig 

påverkan på aktiemarknaden, vilket innebär att en affär måste redogöras så fort som möjligt. 

Målet är att öppenhet kommer göra marknaderna mer integrerade och leda till ökad 

konkurrens mellan aktörer på olika marknader (Davies 2008, s. 19). 

2.5 Intressekonflikter 

Införandet av provisionsförbud för oberoende rådgivare från Finansinspektionens sida beror 

som tidigare nämnts på intressekonflikter som uppkommer. Intressekonflikter är något som 

ska undvikas och måste därför behandlas på ett visst sätt (Kågerman, Lohmander & De 

Ridder, 2008, s. 339). Kundens intresse ska alltid gå före rådgivarens intresse, därför ska 

personliga referenser från rådgivarens sida inte beaktas i processen (Kågerman, et al. 2008, s. 

340). Hoffman (2015) hävdar också att aktörer ska agera för kundernas bästa, och bortse från 

sitt eget intresse i en affär (Hoffmann, 2015, s. 108). För att undvika intressekonflikter måste 

värdepappersinstitutet söka information om kunden och upplysa kunden om all information 

som berör produkten för att rätt val ska göras utifrån kundens behov, erfarenhet och kunskap 

(Kågerman, et al. 2008, s. 365). 

 

Det finns olika typer av intressekonflikter bland annat, uppdragsrelaterade- och 

marknadsrelaterade intressekonflikter. Med uppdragsrelaterade intressekonflikter menas att 

aktörerna på marknaden ger ett uppdrag till andra istället för att själva utföra den (Kågerman, 

et al. 2008, s. 371). Det kan uppstå när en konflikt sker mellan rådgivarens egna behov och 

rådgivarens skyldighet mot sin kund. Marknadsrelaterade intressekonflikter gäller konflikten 

mellan enskilda intressen och allmänna intressen. I det här fallet är de allmänna intressena, 

förtroende till värdepappersmarknaden som allmänheten har (Kågerman, et al. 2008, s. 372). 

 

Intressekonflikter kan även liknas med agentteorin, som innebär att två eller flera parter ingår 

ett avtal, där den ena är uppdragsgivare och den andra är agenten som ska genomföra 

uppdraget. Ett problem med agentteori är att det kan uppstå skiljaktigheter mellan agenten och 

uppdragsgivaren när agenten kan agera till sin fördel istället, utifrån informationen från 

uppdragsgivare (Ross A. Stephen, 1973, s. 134). 

 



 15 

För att hantera intressekonflikter som skapar en obalans på marknaden och som leder till ett 

så kallat marknadsmisslyckande kan regleringar från myndigheter uppkomma och fastställas. 

Intressekonflikter måste undvikas för att marknaden ska kunna balanseras samt att förtroendet 

för aktörerna inte ska minskas. Målet är därför att driva en verksamhet utan konflikter 

(Kågerman, et al. 2008, s. 373). 

2.6 Investerarskydd 

Investerarskyddet i MiFID syftar till att ta fram en rättslig ram för investeringstjänster som 

ska ge skydd till privata investerare och skapa en harmoniserad utveckling av den finansiella 

marknaden (Cherednychenko, 2010, s. 405). Investerarskyddet är en komplettering till 

insättningsgarantin som också avser ett skydd mot kunders medel. Skulle en aktör på den 

finansiella marknaden gå i konkurs, ska kundernas finansiella produkter och likvida medel 

skyddas av aktörer såsom banker och värdepappersbolag som hanterar kundernas medel 

(Kågerman, et al. 2008, s. 468). 

 

Prorokowski (2015, s. 197) menar att investerarskyddet ska förhindra monetära incitament av 

företag som erbjuder oberoende investeringsrådgivning. Målet är att alla finansiella aktörer 

ska uppnå det ultimata resultatet för kunderna. Degryse (2009, s. 97) säger att på både 

koncentrerade och fragmenterade marknader bör investerare skyddas. MiFID ska sträva efter 

bästa möjliga utförande och resultat i fråga om pris och kostnader vid rådgivning för kunden. 

 

Cherednychenko (2010) säger att grundaspekterna i MiFID är lojalitet, skyldighet att ge en 

tydlig och rättvis bild samt ge informationskrav vid investering av tjänster och produkter. En 

aktör ska ta reda på information om kunden för att i slutändan uppnå bästa möjliga utförande 

vid rådgivningen för kunden (Cherednychenko, 2010, s. 406). De nationella anpassningarna 

har stor betydelse för hur investerare kommer dra nytta av det ökade investerarskyddet samt i 

vilken utsträckning utförandet kommer kunna garantera en hög nivå av investerarskydd 

(Cherednychenko, 2010, s. 418). Målet är att uppnå en hög nivå på investerarskydd, baserat 

på att den enskilda investerarens behov inte varit tillgodosedda i de olika EU-länderna i 

samma utsträckning tidigare (Cherednychenkos, 2010, s. 423). 
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2.7 Avslutande kommentarer gällande valda teorier 

De valda teorierna till studien är kopplade till det direktivet syftar till att reglera. Samtliga 

teorier är valda för att besvara problemformuleringen och undersökningsfrågorna. Teoridelen 

gällande institutioner och regleringar är till för att belysa implementeringen av regleringar på 

en marknad eller inom ett land, eftersom MiFID i sig är ett regelverk. Teorierna om 

konkurrens är till för att belysa hur konkurrens fungerar och kan påverka en marknad samt 

vilka olika typer av aspekter på konkurrens som finns. Teorin belyser även hur konkurrens 

mellan olika handelsplattformar och länder kan se ut samt hur konkurrensen kan påverkas 

utifrån teknisk utveckling. Transparens, intressekonflikter och investerarskydd är alla olika 

faktorer som kan påverkar konkurrensen på olika sätt. Eftersom MiFID syftar till att 

transparensen ska öka, intressekonflikter minska samt att investerarskyddet ska stärkas så blir 

resultatet av hur aktörer anammar de olika faktorerna avgörande för hur deras position på 

marknaden kan förändras.  
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3. Metod 

 
I följande avsnitt presenteras metoder som studien baserats på. Kapitlet beskriver studiens 

vetenskapssyn, möjliga metoder, den valda metoden med motivering, hur undersökningen gick 

tillväga, studiens trovärdighet samt källkritik. 

 

3.1 Vetenskapssyn 

Den här studien utgår från en hermeneutik vetenskapssyn, vilket innebär att tolka, uttrycka, 

fånga upplevelser, förståelse, kunna förklara och sätta sig in i olika sammanhang. Människan 

gör sig förstådd genom språk, text och handlingar i en hermeneutisk forskningsprocess. Det är 

alltid en människa med tidigare kunskaper och erfarenheter inom ett specifikt område som har 

en central roll inom det hermeneutiska synsättet. Det innebär att en helhetsbild måste skapas 

över det som ska studeras och inte bara beakta en isolerad faktor åt gången (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 162). Tolkningen inom hermeneutik handlar om att tolka och förstå, utifrån 

den fråga som ställs, vad olika texter säger i förhållande till varandra (Esaiasson, Gilljam 

Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017, s. 226). 

3.2 Möjliga metoder 

Det finns en medvetenhet om alternativa metoder att använda sig av i den här studien. En 

kvantitativ forskningsmetod är ett potentiellt val och kan belysa ett forskningsområde genom 

siffror, diagram och statistik (Eliasson, 2013, s. 30). En kvantitativ forskningsmetod hade 

kunnat användas för att göra egna insamlingar av kvantitativ data med olika mätinstrument, 

exempelvis genom enkätundersökningar eller korrelationsberäkningar genom inhämtad 

information från årsredovisningar etcetera. En enkätundersökning eller 

korrelationsberäkningar hade däremot inte kunnat ge tillräcklig detaljerad information om det 

studien undersöker, till skillnad från vad varje enskild intervjurespondent kan bidra med. 

 

En kombination av en kvalitativ- och en kvantitativ forskningsmetod hade kunnat tillämpas i 

den här studien, där både intervjuer och statistiska resultat samlats in för att få en mer 

djupgående och detaljerad bild av direktivets påverkan. En kombination av 

forskningsmetoderna är vanligt och kallas för metodtriangulering eller metodintegration vilket 
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innebär att två eller flera olika metoder integrerar med varandra för att fördjupa och bredda 

sin kunskap (Moran-Ellis, Alexander, Corin, Dickinson, Fielding, Sleney, Thomas, 2006, s. 

51). Forskningsmetoden breddar underlaget och skapar olika synvinklar på forskningen. 

Bidraget från det kvalitativa tillvägagångssättet är förståelse för kunskap om egenskaper, 

karaktär och innehåll. Det kvantitativa tillvägagångssättet bidrar med fördelning, omfattning 

och jämförelse mellan olika fenomen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 97). 

3.3 Val av metod 

Den här studien bygger på kvalitativ forskning och innebär att trovärdighet och tillförlitlighet 

är två faktorer som forskningen måste visa (Yin, 2013, s. 15). Valet av en kvalitativ metod gör 

det möjligt att välja ett brett ämne till skillnad mot andra forskningsmetoder där 

begränsningar kan finnas. Den kvalitativa forskningen karakteriserar sig genom tillgång till 

medverkandes uppfattningar och perspektiv vilket ger en bredare synvinkel på studien (Yin, 

2013, s. 20). Bidraget från det kvalitativa tillvägagångssättet är förståelse för kunskap om 

egenskaper, karaktär och innehåll (Olsson & Sörensen, 2011, s. 97). 

 

För att utföra en kvalitativ forskning måste data samlas in, bland annat genom att en eller flera 

intervjuer sker alternativt att en observation äger rum (Yin, 2013, s. 133). Primärdata är den 

typ av data som forskarna själva samlar in till studien. Den insamlade primärdata till den här 

studien har gjorts genom ett antal intervjuer med olika aktörer på den finansiella marknaden. 

Det andra alternativet på insamling av data är sekundärdata. Det innebär att data som samlats 

in kan göras genom vetenskapliga artiklar, modeller, litteratur eller årsredovisningar. Det vill 

säga, den typ av data som forskaren inte samlat in själv (Alvehus, 2013, s. 34). Sekundärdata 

till studien samlades in från både vetenskapliga artiklar om MiFID, litteratur samt artiklar och 

information från myndigheters hemsidor. 

 

Studien bygger på ett abduktivt tillvägagångssätt. Abduktion är en kombination mellan 

deduktion och induktion. Deduktion syftar till att dra slutsatser om enskilda företeelser, 

medan induktion utgår från empiriska upptäckter utifrån verkligheten som görs av en 

forskare. I en abduktiv form skapas en dialog mellan resultatet från informantens uppfattning 

och det teoretiska perspektivet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Utifrån sekundärdata som 

samlats in har utvalda teorier beaktats i relation till den insamlade primärdata där 

respondenternas egna uppfattningar om det valda ämnet redovisats. 
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Tolkningar av olika texter, litteratur och rapporter ingår i en kvalitativ forskningsmetod och 

kan i vissa fall vara okomplicerade, medan i andra fall betydligt svårare (Esaiasson, et al. 

2017, s. 226). Det är viktigt att skilja på textens betydelse för forskaren som läser texten och 

vad texten betyder för avsändaren (Esaiasson, et al. 2017, s. 227). 

3.3.1 Intervju 

Den här studien belyser semistrukturerade intervjuer som innebär att personen som intervjuar 

har ett frågeformulär där frågorna ställs mer öppet. Utefter att frågorna ställs till respondent 

kan följdfrågor dyka upp vilket gör att undersökningen blir bredare och mer genomgripande. 

Det gör att den som ställer frågorna måste vara aktiv och engagerad i sitt lyssnande när fler 

frågor kan komma att ställas (Alvehus, 2013, s. 83). En risk med intervjuer är att personen 

som intervjuar en annan, kan vinkla frågorna utefter de svar som efterfrågas, vilket gör att 

trovärdigheten i forskningsintervjun försvinner (Olsson & Sörensen, 2011, s. 136). 

 

Vid en personlig intervju där en respondent blir intervjuad kan det ibland vara svårt att hinna 

med att anteckna allt som sägs. Om respondenten godkänner, kan intervjun spelas in. En 

fördel med att en inspelning av intervjun sker är att forskaren kan lyssna på inspelningen i 

efterhand ifall något skulle vara otydligt eller ha missats att antecknas under intervjutillfället. 

Efter att intervjun ägt rum kan materialet skickas för godkännande till respondenten, för att 

undvika att felaktiga tolkningar skett under intervjun (Eliasson, 2013, s. 25). 

 

I en kvalitativ undersökning ska informationsmaterialet alltid transkriberas, oavsett om 

informationsmaterialet består av intervjuer eller skriftlig berättelse från en person. 

Transkription innebär att texten skrivs ner bokstavligen och skapar sedan något nytt när valda 

delar plockas ut ur texten eller talet för att representera det som sagts (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 160). När tal eller skrift är transkriberat så sker ett urval samt bearbetning av 

informationsmaterialet som leder till meningskoncentrering (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

131). Det innebär att intervjupersonens formuleringar sammanställs mer koncist och 

koncentrerar sig till det mest väsentliga i intervjun, för att undvika en onödigt lång text 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 132). 
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3.3.2 Urval 

Urval för studien har en stor betydelse för forskningen av ämnet. Strategiskt urval är ett av de 

alternativ som finns och innebär att forskarna väljer specifika respondenter med erfarenhet 

och kunnighet om ämnet som tros kan besvara intervjufrågorna korrekt. Ett strategiskt urval 

bygger på intervjufrågor och hur de formuleras. Till följd av det, kan forskarna nå personer i 

valda organisationer som kan ge studien information som är intressant och djup (Alvehus, 

2014, s. 67).  

 

Primärdata som ingått i studien har samlats in från intervjuer från respondenter som valts ut 

utifrån fyra olika verksamhetsområden, Nordea, Nordnet, Svenska Fondhandlareförening, och 

Fondbolagens förening. Respondenterna är strategiskt utvalda för att få en spridning bland 

aktörer som besitter olika kunskaper och erfarenheter inom sin verksamhet. Det strategiska 

urvalet i det här fallet, krävs för att få ett resultat som speglar verkligheten samt ge studien en 

högre tillförlitlighet. 

3.4 Motiv för val av metod 

Motivet till den valda forskningsstrategin är att utveckla och få en djupare kunskap om 

MiFID, vilket den kvalitativa forskningsmetoden uppmuntrar till samt att kunna ge insikt i 

olika finansiella aktörers tillämpning av MiFID. Den kvalitativa metoden utgår från att 

människor kan uppfatta verkligheten ur olika perspektiv samt utifrån olika erfarenheter. Ett 

annat motiv för den valda metoden är att studiens undersökningsfrågor endast kan besvaras 

med en kvalitativ utgångspunkt.  

 

Med hjälp av intervjuerna med respondenterna har resultat samlats in för att besvara 

problemformuleringen om hur konkurrensen bland aktörer på den finansiella marknaden 

påverkats av direktivets olika delar. Intervjuerna har även bidragit till insamling av 

information och kunskap om ämnet som helhet, likväl som deras egna erfarenheter samt hur 

de företag de verkar på förhåller sig till MiFID. Samtliga respondenter har olika uppgifter och 

jobbar på olika typer av verksamheter, varav alla har olika förhållningssätt till direktivet. 

Informationen från intervjuerna skapar kvalité till studien och är svår att samla in på annat 

sätt, därmed styrks valet av den kvalitativa forskningsmetoden.  
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3.5 Tillvägagångssätt 

I teoriavsnittet har urvalet kring sekundärdata samlats in och sammanställt från litteratur, 

akademiska artiklar, rapporter från svenska- och europeiska myndigheter. Aktuell och 

relevant information från direktivet har valt ut från vetenskapliga artiklar samt 

myndighetsrapporter. De regleringar inom direktivet som skribenterna för studien valt att 

belysa är konkurrens utifrån olika aspekter, provisionsförbud mot oberoende rådgivare, 

intressekonflikter, investerarskydd och transparens. Vid användning av litteratur och 

vetenskapliga artiklar har fokus legat på teorier gällande regleringar inom bank- och 

värdepappersmarknaden, konkurrens, intressekonflikter och investerarskydd, för att kunna se 

vilka samband som kan urskiljas mellan direktiven och vetenskapliga teorier och forskning. 

 

Tillvägagångssättet för insamling av primärdata har baserats på ett strategiskt urval från fyra 

intervjuer, med fyra olika personer inom olika verksamheter på den finansiella marknaden. 

Samtliga av respondenterna är väl insatta i direktivet och arbetar med det på daglig basis i 

respektives verksamhet. Den initiala kontakten med samtliga respondenter togs via telefon 

och mejl, där skribenterna presenterade sig själva, vilket syfte som fanns med kontakten samt 

ämnet studien berörde. Avslutningsvis gjordes en förfrågan till respondenterna om att ställa 

upp på en intervju. När respons hade mottagits bestämdes tid och plats för att genomföra 

intervjuerna samt att intervjufrågorna skickades till respondenten i förväg. Två av 

respondenterna intervjuades personligen, medan resterande intervjuer genomfördes online på 

grund av att respondenterna inte hade möjlighet till personliga intervjuer i de övriga fallen. 

Under processen gång kom nya insikter och upptäckter fram, vilket resulterade i att 

uppföljningar gjordes med respondenterna och ytterligare information kompletteras i 

efterhand. Intervjuguiden är utformad utifrån undersökningsfrågor och teori. Frågorna är 

utvalda för att kunna besvara problemformuleringen om konkurrens på den finansiella 

marknaden baserat på MiFID. 

 

Innan de personliga intervjuerna genomfördes önskades ett godkännande från respondenterna 

till att spela in intervjun, för att lättare kunna lyssna igenom materialet i efterhand samt för att 

utelämna missuppfattningar som kunde ske under intervjun. Efter intervjuerna lyssnades det 

inspelade materialet igenom för transkribering och sammanställning av samtliga med tyngd 

på det viktigaste. Resultatet skickades sedan tillbaka till respondenterna för godkännande. En 

av de personliga intervjuerna genomfördes på engelska på grund av att respondenten inte 
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talade svenska. Resultatet transkriberades därmed på engelska för att skickas tillbaka till 

respondenten för godkännande och översattes sedan till svenska. 

3.6 Studiens trovärdighet 

En kvalitativ forskning kännetecknas av att studien ska vara trovärdig samtidigt som den ska 

vara tillförlitlig. För att studien ska anses vara trovärdig och tillförlitlig så måste forskaren 

tydligt beskriva och definiera metoderna som används så att andra som senare kommer att 

läsa studien förstår de begrepp som tas upp. Data som samlas in ska även kunna kontrolleras 

av utomstående parter för att de ska kunna se om det stödjer arbetet och dess slutsatser. 

Genom att studien kontrolleras kan förbättringar eller anmärkningar framkomma (Yin, 2013, 

s. 33) 

 

I den här studien beskrivs den metod som använts samt förklaringar till olika begrepp vilket 

ökar trovärdigheten och ger läsare en röd tråd genom arbetet. Ett flertal vetenskapliga artiklar, 

rapporter samt olika litterära skrifter har använts i undersökningen. Det bidrar till en ökad 

trovärdighet för studien, eftersom källorna kommer från olika forskare och författare med 

olika bakgrunder, erfarenheter och synsätt. 

 

Ett annat ord för reliabilitet som kan anammas i en kvalitativ studie är pålitlighet, vilket 

innebär att vid hög pålitlighet ska ett snarlikt resultat visas om samma undersökning 

genomförs vid ett annat tillfälle (Alvehus, 2014, s. 122). MiFID är ett EU-direktiv som kan 

förändras och utvecklas beroende på olika externa och interna faktorer. Från att det första 

direktivet implementerades 2007 tills idag har det skett stora förändringar. För tillfället är det 

exempelvis inte färdigställt huruvida nationella anpassningar får göras eller inte i olika länder 

samt om det kan komma ytterligare åtstramningar om regulatorerna anser det nödvändigt. De 

företag som vill fortsätta verka på marknaden blir därmed tvungna att hela tiden anpassa sig 

efter direktivet. Det blir därför svårt att veta om en liknande studie skulle visa ett snarlikt 

resultat om exempelvis ett år, eftersom förutsättningarna kan se annorlunda ut, samtidigt som 

resultatet kan vara detsamma. 

 

Mätning av validitet är vanligast i en kvantitativ studie men kan även appliceras i en kvalitativ 

undersökning. Validitet visar hur väl studien undersöker och lyckats mäta det ursprungliga 

syftet (Alvehus, 2014, s. 122). Studiens frågeställning och undersökningsfrågor har blivit 
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besvarade av uppsatsens respondenter och sammanställda i slutsatsen. Det gör att skribenterna 

i det här fallet, lyckats undersöka och mäta syftet och inriktning på undersökningen. 

3.7 Källkritik 

Källkritik innebär att utomstående kritiserar, lär sig tolka och använda källor både på internet 

och i litteratur. Hur kritik och tolkning uppfattas och behandlas är upp till var och en, men 

med sunt förnuft, logiskt tänkande och med en instinktiv uppfattning kan källkritik uppnås 

med bra resultat (Thurén, 2013, s. 6). 
 

Underlaget från studiens egna insamling kommer från aktörer som verkar på den finansiella 

marknaden, som alla har högt uppsatta positioner och anses ha hög tillförlitlighet och 

trovärdighet. Respondenterna besitter rätt kunskaper, god information inom området och har 

lång arbetserfarenhet i branschen. De uttalar sig utifrån sitt egna perspektiv men även utifrån 

omvärlden och marknaden som helhet, vilket ger studien ett större djup. 
 

Det finns fyra kriterier för hur källkritik ska behandlas. Ur en källkritisk synvinkel ska först 

och främst äktheten ur informationen synas. En annan viktig princip är tiden, hur långt det har 

gått mellan händelsen och berättelse har en stor skillnad på om källan fortfarande stämmer 

(Thurén, 2013, s. 7). Viktigt är också att originalkällan används och att stycken och citat inte 

refereras från en annan källa, det vill säga att källan ska vara oberoende och separerad från 

andra källor. Tendensfrihet är ett fjärde kriterium gällande källkritik. Det innebär att 

personliga referenser ska undgås för att en annan bild inte ska kunna målas upp utifrån egna 

preferenser, till skillnad från hur det egentligen ser ut och är i verkligheten (Thurén, 2013, s. 

8). 
 

Artiklarna som använts i studien är vetenskapligt granskade, vilket anses ge högre 

tillförlitlighet och äkthet. De vetenskapliga artiklarna kan anses som nya utifrån ett 

forskningsperspektiv, eftersom majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som berör MiFID är 

skrivna några år efter att det första direktivet implementerades 2007. De vetenskapligt 

granskade artiklar om MiFID diskuterar direktivet utifrån olika perspektiv, länder och utifrån 

olika aktörer. Det skapar olika dimensioner i hur direktivet kan ha inverkan på marknaden 

utifrån ett internationellt- och nationellt perspektiv, hur direktivet kan påverka företag och 

konsumenterna på ett mer detaljerat sätt samt forskarnas inställning till direktivet i sig. 

Informationen om MiFID är delvis hämtad från myndigheter som Finansinspektionen och 
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Europeiska Parlamentet som framställt och implementerar regleringen på nationell och 

internationell nivå. Myndigheterna som kontrollerar och ansvarar för att implementeringen av 

direktivet ska gå till på rätt sätt, ser till vad som är bäst för helheten på marknaden och utgår 

därmed inte från egna preferenser. 	
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4. Resultat  

 
I följande kapitel presenteras en sammanställning av respondenternas svar från intervjuerna 

samt överskådliga tabeller för att lättare få en överblick av respondenternas åsikter. 

 

4.1 Nordea  

Respondenten är verksam på Nordea Markets inom retail banking och har jobbat där de 

senaste åren. Det pågår en stor förändring inom Nordea just nu. Tidigare har de nordiska 

länderna arbetat mer lokalt men nu vill Nordea att länderna ska arbeta mer tillsammans inom 

Norden. 

 

Respondenten säger att MiFID och andra regleringar har förändrat bankverksamheten. Idag 

ligger fokus på projekt, Compliance-relaterat arbetet och ett ökat internt fokus för att 

tillfredsställa de tuffare kraven som tillkommit utifrån regleringarna. Tidigare låg fokus på att 

göra affärer och ha möten med kunder. De nya kraven har resulterat i att affärer med 

kunderna blir svårare och att banken ibland behövt förkasta vissa kunder, på grund av att det 

är för dyrt att uppfylla regulatoriska krav om all dokumentation. Service till kunderna får 

heller inte ges utan att det ställs frågor om kunden och deras finansiella behov. Regulatorer 

vill att banken ska ta reda på mycket information om kunden och dokumentera allt, trots att 

vissa frågor inte är relevanta för affären. Baserat på MiFID I och ESMAs riktlinjer finns det 

risk att direktiven fokuserar på fel saker. Myndigheter och regulatorerna underskattar 

svårigheterna för banker som Nordea, med tusentals anställda att skapa en enhetlig förståelse 

för de förändringar som sker och kunna implementera de nya regleringarna i arbetet på ett 

enhetligt sätt på alla arbetsplatser. 

 

När MiFID I introducerades var ett av målen att skapa en harmoniserad finansiell marknad 

inom EU. Idén var att när ett land hade implementerat det nya direktivet, skulle möjligheten 

att göra affärer finnas på alla finansiella marknader inom EU. Så har fallet inte varit, på grund 

av ett pass, kopplat till MiFID, som skulle ge den accessen till alla marknader, inte har haft 

den funktionen som passet syftat till. När en bank ska implementera MiFID, krävs det att 

banken ser över hur andra banker både inom- och utanför nationen, applicerat direktivet i sin 

verksamhet. Det finns nämligen en stor variation på hur olika banker förhållit sig till 



 26 

direktivet i verkligheten. Respondenten menar att det skapar svårigheter och till viss del även 

orättvisor eftersom syftet var att alla banker skulle följa samma regler. Respondenten är 

besviken på att direktivet inte lämnar rum för lokala variationer som ändå inte skulle påverkas 

konkurrensen. Istället ska alla länder förhålla sig till samma regel, trots att länderna är olika 

och har olika finansiella strukturer i nuläget.  

 

Syftet med MiFID är att öka konkurrensen inom Europa men respondenten menar att den 

internationella konkurrensen snarare försämrats. Respondenten menar även att de europeiska 

länderna endast kommer ha deras lokala banker tillgängliga samtidigt som andra banker 

kommer ha svårigheter att ta sig in på marknaden. EU vill öka konkurrensen för att pressa 

priserna, men enligt respondenten är det inte realistiskt på grund av de nationella olikheter 

som finns gällande hur direktivet implementeras i olika länder. Respondenten anser att det 

måste finnas fler aspekter på direktivet, baserat på att MiFID i nuläget hjälper de större 

bankerna att hålla mindre aktörer utanför marknaden och de internationella aktörerna borta. 

 

Alla banker vill ha en lönsam verksamhet och ser över hur de på bästa sätt kan konkurrera 

med andra motsvarande aktörer. Regulatorerna försöker ta bort eventuella överskottsvinster 

från att existera i branschen menar respondenten. MiFID har resulterat i att många banker 

redan slagits ut från marknaden. Många banker i USA anser att det kommer bli svårt att 

fortsätta erhålla sina tjänster till europeiska kunder, på grund av MiFID. De amerikanska 

bankerna kommer även ha svårigheter att möta EU-regulatoriska krav, vilket gör det 

intressant att se hur branschen kommer förändras framöver menar respondenten. 

 

Enligt respondenten har största fokus med MiFID I varit att uppfylla regulatoriska krav. 

Respondenten säger att det däremot kommer bli svårt att implementera vissa regler baserat på 

MiFID II. Det kommer bli en stor förändring, där banker måste rapportera till regulatorer och 

bli mer transparenta. Regulatorer säger att kunder måste bli upplysta om olika typer av 

alternativ. Bankerna ska erbjuda alla typer av produkter och ha oberoende rådgivare där 

avgifter tas från kunderna, baserat på värdet av rådgivningen. I Storbritannien har MiFID II 

redan implementerats varav olika förutsättningar vid införandet av regelverket kan urskiljas 

mellan den Europeiska marknaden och Storbritannien. Storbritannien har många oberoende 

finansiella rådgivare som inte är delaktiga i någon bank, vilket gör det mer naturligt att ha ett 

eget företag där det erbjuds finansiell rådgivning och tar avgiften från kunder för att ge bra 

råd. 
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Respondenten tror att MIFID II kommer skapa större förändringar, speciellt för små 

finansiella aktörer eftersom det kan finnas svårigheter för dem att uppfylla de nya kraven. De 

mindre finansiella aktörerna kommer behöva tala om för sina kunder att de måste betala för 

att få rådgivning från dem. Om en kund inte vill betala för sin rådgivning riskerar aktören att 

gå i konkurs på grund av bristen att få in intäkter. Ett scenario skulle vara att ingen vill ge 

rådgivning till de mindre kunderna för att de administrativa kostnaderna inte skulle vägas upp 

av intäkterna från kunden. Respondenten tror att provisionsförbudet är bra för att det krävs 

mer transparens på den finansiella marknaden, men menar samtidigt att kunderna kan vara 

dem som kommer att förlora på det i slutändan. 

 

Respondenten menar att regulatorerna förstör konkurrensen, speciellt när det kommer till de 

mindre aktörerna och deras chans att äntra marknaden, främst inom digitala områden. 

Storbanker har ofta väldigt gamla IT-system och ligger inte i framkant gällande digital 

utveckling. Regulatorerna stänger ute de mindre aktörerna som i många fall ligger steget före 

gällande den digitala utvecklingen. Det kommer även bli svårare för intec-företag att få access 

till den finansiella marknaden och serva kunder på grund av att regleringen hindrar dem från 

att ta marknadsandelar. 

 

MiFID II fokuserar på kunden och kundens bästa. Finansiella rådgivare måste dokumentera 

bättre och tänka på vad kunden vill ha, mer än egna preferenser och åsikter vid rådgivning. En 

rådgivare måste berätta för kunden hur mycket vinst som erhålls från de olika produkterna 

som kunden erbjuds. Investerarskyddet i MiFID säger att företag som ger finansiell 

rådgivning måste klassificera kunder angående hur mycket kunskap de har om produkterna 

innan rådgivningen utförs. Det finns olika nivåer av ett investerarskydd, det finns även en 

investerarskyddsfond så att icke-professionella kunder kan kräva pengar om de känner sig 

missnöjda. Det stämmer däremot inte att kunden erhåller något från fonden vid missnöje, 

enligt respondenten. Bara i det fall en bank går i konkurs kan en kund få ersättning från 

investerarskyddet. Respondenten säger att investerarskyddet i MiFID inte medför det skydd 

som verkligen skulle skapat nytta för kunden. 
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Figur 1: Sammanfattande punkter av respondenten från Nordea 

 

	

4.2 Svenska Fondhandlareförening  

Respondenten är VD för Svenska Fondhandlareförening och arbetar med att följa och påverka 

MiFID II. Svenska Fondhandlareförening är en organisation tillgänglig för aktörer som driver 

värdepappersrörelse i Sverige. Föreningen stödjer medlemmar i processen mot MiFID och 

berörs därmed inte själva av regleringen i sig. De största skillnaderna mellan 

implementeringen av MiFID I och MiFID II är att det innehåller mer detaljer menar 

respondenten. Processen för implementeringen av MiFID, påverkas av den förändrade 

strukturen inom EU och av den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 

(ESMA). 

 

Det finns vissa svårigheter vid implementering av MiFID II, varje del av 

värdepappersrörelsen måste ses över för identifiering om behov av förändring. Många 

förändringar kommer även krävas av värdepappersinstitut, marknadsplatser, investerare och 

tillsynsmyndigheter. MiFID II och MiFIR medför ökad rapporteringsskyldighet för aktörerna 

på den finansiella marknaden. Föreningen menar att Finansinspektionen måste göra en 

djupgående behovs- och kostnadsanalys gällande rapporteringsskyldigheterna innan bördan 

för aktörerna gällande att öka sina rapporteringar stiger. Svenska Fondhandlareförening 
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menar att ökade krav för rådgivare gällande informationsgivning, kunskap och kompetens 

endast bör omfatta de instrument som är nödvändiga för deras dagliga arbetsuppgifter. 

 

Svenska Fondhandlareförening menar att samma villkor bör gälla för alla vid 

gränsöverskridande verksamheter inom EU. Det finns stora risker både gällande operativa 

risker och ökade kostnader för verksamheter som har förankring utomlands via 

gränsöverskridande verksamhet eller filialer. Om direktivet får avvika mellan länderna anser 

Svenska Fondhandlareförening att investerarskyddet och konkurrensen riskerar att påverkas 

negativt. Oavsett ovanstående, kommer direktivet bidra till ett förändrat konkurrensläge på 

marknaden. Det gör det svårare för nya aktörer att komma in i branschen samt att barriärer 

ökar eftersom det blir en dyrare och mer komplex att bygga upp en verksamhet.  

 

Respondenten tror att stora och mindre specialiserade verksamheter kommer få fördelar samt 

att de företag som kan skaffa sig tillgång till ny teknik och nya system kommer gynnas av 

MiFID. Respondenten säger att vid provisionsförbudet finns regler om incitament varvid de 

mest restriktiva gäller vid portföljförvaltning och för oberoende rådgivning. Det kommer även 

tillkomma administrativa regler som kan vara mycket betungande för olika aktörer. 

Respondenten tror att ett flertal av direktiven är till nackdel för mindre fondbolag och 

förvaltare och kan begränsa distributionen av analys. Det finns även en oro för att priset för 

analys kommer stiga. Provisionsförbudet mot oberoende rådgivare kommer påverka 

rådgivningsbranschen så att seriös rådgivning riskerar att bli för dyr för vanliga medborgare. 

Respondenten hoppas att regulatorerna hittar en fungerande lösning på problemet.  
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Figur 2: Sammanfattande punkter av respondent från Svenska Fondhandlareförening 
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snarlika varandra, vilket respondenten menar är olyckligt. Summeras dessa direktiv ihop, får 

vi totalt 240 sidor förköpsinformation. Syftet är att öka investerarskyddet men respondenten 

ifrågasätter om kunden kommer vara mottagligt för så mycket information och om det 

verkligen är för kundens bästa. 

 

Gällande delen om att se till konsumentens bästa, har branschen hittills misslyckats med att 

självreglera sig. Allt fokus har legat på ersättning och vilken typ av kostnad som kunden får 

bära. Nordnet förespråkar ett totalt provisionsförbud, där värdekedjan styckas och 

kostnaderna visas i alla delar av en distributionskedja för att bli transparent. Problemet kan 

vara att om allt ska vara transparens kan det bli dyrare, på grund av skattetekniska skäl, 

istället för att paketera in allt i en icke-transparens modell som gäller idag. Respondenten 

menar att om det sköts på rätt sätt, kan kunderna förhoppningsvis välkomna den ökade 

transparensen istället. 

 

Alla företag strävar mot att vara kostnadseffektiva men ingen regelanpassning är gratis. 

Normalt sett är inget bolag villig att minska sin egen intjäningsförmåga. Om inga åtgärder 

skulle göras, skulle företagen behöva lägga hela kostnaden på konsumenten. Respondenten 

tror inte det ligger i någons intresse att göra det dyrare för konsumenten, det är inte det som är 

grund incitamentet till regelverksförändringen. Det innebär att aktörer inom branschen 

behöver bli mer kostnadseffektiva. Förändringar går mot ökad transparens och ökad 

förköpsinformation men frågan är om kunderna kommer vilja betala lika mycket ur egen ficka 

som de tidigare betalat genom mer dolda avgifter. Respondenten har svårt att tro att någon 

aktör kommer få kostnadstäckning för småsparare som sparar någon hundralapp i månaden. 

Det blir därmed mycket dyrare att administrera en sådan kund, vilket gör att hela 

kostnadsstrukturen skulle behöva förändras. 

 

Den finansiella marknaden har förändrats positivt sedan implementeringen av MiFID I, 

samtidigt är det en innovation bransch där aktörer försöker hitta nya affärsmöjligheter. Många 

aktörer har redan pressat priserna på aktiehandeln för att öka konkurrensen. Nya aktörer har 

också slagit sig in på marknaden för att ta marknadsandelar delvis genom att agera 

lågprisaktör, men utan större framgångar än så länge. Det i kombination med den ökade 

förköpsinformation har lett till en kraftigt ökad konkurrenssituation. Konkurrensen hårdnar 

och hur än vrider och vänder på det så kostar alla regelanpassningar pengar. När det kommer 
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till regelverksanpassningar, behöver företag vara skalbara, automatiserade i hög grad och 

ligga i framkant med digital utveckling. 

 

Den största utmaningen för Nordnet och företag som är verksamma i flera länder är just hur 

varje land väljer att anpassa sig efter direktivet. Någon form av nationell anpassning utifrån 

MiFID är rimligt att förvänta sig, vilket innebär att det blir en utmaning för bolag, som verkar 

inom flera länder, hur de ska förhålla sig till de nationella anpassningarna. Enligt 

respondenten hade det varit enkelt om det kommit direktiv som sagt att det ska se ut på ett 

visst sätt, oavsett land. Grunden är harmoniserad, men det finns utrymme för nationella 

anpassningar. De nationella anpassningarna tenderar att uppkomma relativt sent. En 

lagstiftare kan tycka att det bara är några knapptryckningar, även om lagstiftare vet att det inte 

är så lätt att anpassa sig till de nya regleringarna, på grund av att anpassningarna är ganska 

stora. Den begränsade tiden till förfogande samt hur tolkning av regelverket ska ske är också 

en utmaning. Respondenten har svårt att tro att tillsynsmyndigheten kommer ge svar på hur 

regelverket ska tolkas innan det träder i kraft, men hoppas att det blir någon form av 

övergångsperiod, för att undvika sanktioner utifrån att ha tolkat regelverket fel.   

 

Quality announcement, innebär att en oberoende aktör kan ta emot och behålla ersättning om 

det kan påvisa tillräcklig kvalitetshöjande effekt. Respondenten ifrågasätter vad som 

definierar quality announcement och menar att definitionen är väldigt subjektiv. Det hade 

varit enklare för branschen som helhet, för konsumenterna och framför allt för 

finansinspektionen som tillsynsmyndigheten att säga att provisioner ska vara tillåtna inom ett 

specifikt span, eller inte tillåtet alls. I nuläget är det en öppen tolkningsfråga. 

Tillsynsmyndigheten i Sverige och i Europa vill motverka att rådgivare inte ska kunna 

manipulera någon, men utifrån hur regelverket är skrivet, har respondenten svårt att se att 

någon aktör kommer vilja definiera sig för oberoende. Trots att aktörer historiskt sett velat 

definiera sig som oberoende. Om ett företag ändrar namn och titulerar sig som fristående 

istället för oberoende, kan de i nuläget fortsätta ta emot och erhålla ersättning från tredje part. 

Respondenten tror inte att det var lagstiftarens egentliga syfte. 

 

Gällande provisionsförbud för oberoende rådgivare skulle direktivet kunna slå åt bägge 

hållen. Respondenten tror tyvärr att det skulle gynna de större aktörerna och menar att det var 

en av de huvudsakliga orsakerna till att högre makter drog i handbromsen och inte införde ett 

totalt provisionsförbud som finansinspektionen ville. Respondenten säger att det förekommer 
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en del lobbyverksamhet och om det skulle bli totalt provisionsförbud skulle många jobb 

försvinna ute på landsbygden, där mindre medelstora rådgivnings firmor skulle gå under, 

vilket återigen skulle gynna storbankerna. Respondenten menar att större aktörer redan 

plockat upp många mindre och medelstora aktörer under deras paraply. 

 

Utifrån ett konkurrensperspektiv tror respondenten att konkurrensen på kort sikt, riskerar att 

minska på grund av att det kommer spela större aktörer i händerna. På längre sikt finns det 

oändliga möjligheter. Svårigheter kommer finnas gällande den tekniska delen i MiFID, 

exempelvis kostnadsgenomlysning. I dagsläget sitter Nordnet inte på detaljinformation, de är i 

högsta grad beroende av samarbetspartner för att kunna presentera kostnader. Ett fondbolag 

som normalt jobbar med förvaltningsavgiften och som har en årsavgift som redovisas en gång 

per år och baseras på årsbasis, måste nu redovisa och genomlysa avgifterna på daglig basis 

enligt regelverket. Det blir en utmaning med stora kostnader för att kunna genomföra en 

sådan omställning gällande redovisningen. 

 

Respondenten tror att ett provisionsförbud skulle bidra till ytterligare utveckling av digitala 

tjänster och rådgivningsverktyg. För att se till Storbritannien och Nederländerna som redan 

tillämpat MiFID, har retailmarknaden på kort sikt gått miste om rådgivningstjänster för att 

ingen kund var villig att betala för rådgivningen längre. Respondenten menar att även om 

provisionsförbud skulle innebära en utmaning på kort sikt, är det enda rätta på lång sikt.  

 

Tillsynsmyndigheten i Sverige har varit glasklara i sin uppfattning om att provisioner är till 

kundens nackdel, det driver intressekonflikter. Respondenten menar att alla aktörer har 

intressekonflikter i någon avseende. Nordnet har däremot väldigt få eftersom de inte har några 

incitament där de driver kunder mot en eller annan placering, av egen vinning. Det finns 

ingenting som är gratis, utan det kostar att administrera och förvalta fonder.  

 

Tar branschen inte till vara på de regleringar som kommit, är det stor chans att det kommer ett 

MiFID III. I grund och botten syftar MiFID II till att öka investerarskyddet för kunderna, men 

i rådande läge finns det påtagliga brister. Viktiga åtgärder att ta till, tror respondenten 

personligen är andra bakomliggande faktorer. Oavsett vilket incitament en aktör har, kommer 

det alltid finnas lyktsökare, så länge det finns möjlighet att tjäna pengar på ett inte fullt så 

transparent sätt. 
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Figur 3: Sammanfattande punkter av respondenten från Nordnet  
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distributörerna som ingår i direktivet. Svårigheter uppstår på grund av att föreningen själva 

inte implementerar direktivet direkt i sin egen verksamhet och därmed inte direkt utsätts för 

direktivets utmaningar. 

 

Hur provisionsförbudet kommer påverka rådgivningen och intressekonflikter inom 

rådgivningsbranschen är svårt att säga. Det beror på hur reglerna kommer att tillämpas av 

aktörerna och tillsynsmyndigheterna. Förhoppningarna är att det kommer bli färre 

intressekonflikter och mer transparens för spararna. Det provisionsförbud som finns i MiFID 

II riktar sig mot de finansiella rådgivare som kallar sig oberoende och de som bedriver 

diskretionär portföljförvaltning, det vill säga sådan förvaltning som utförs för enskilda 

personers räkning. MiFID II ger fortfarande utrymme för att ta emot provision i samband med 

rådgivning om den som gör det visar att provisionerna höjer kvalitén för kunden. 

 

Syftet med de regler som implementeras över hela EU är att det ska vara enhetligt, vilket 

respondenten ser mycket positivt på. Det skulle bidra till jämförbara regler för alla bolag på 

finansmarknaden. Enligt Fondbolagens förening har dessvärre det nya direktivet bidragit till 

att tillämpning av regleringar mellan länder inom EU för tillfället sker på olika sätt. Det kan 

få stora konsekvenser gällande konkurrens mellan företag från andra länder. Fondbolagens 

förening nämner att det är svårt att tolka lagtexten och förstå dess förklaringar, vilket gör det 

svårt för finansiella aktörer att utvärdera och tillämpa direktivet i sin verksamhet. 

 

Oberoende rådgivare får inte ta emot provisioner alls och det kommer att bli tydligare hur 

provisioner tas ut vid all rådgivning samt hur provisionerna höjer kvalitén på 

rådgivningstjänsten. Respondenten är positiv på MiFID II:s regler och tror att de kommer att 

medföra ytterligare transparens kring vad distribution respektive fondförvaltning kostar. 

Fondbolagen kommer att bli tvungna att lämna mer information om sina fonder till 

distributörerna för att de i sin tur ska kunna informera sina kunder men det kommer att gynna 

slutkunden och bidra till bättre informerade fondsparare. Respondenten tror att transparens 

och öppenhet om avgifter gynnar konkurrensen. Dessutom kommer fristående fondbolag även 

i fortsättningen kunna betala för att få distribuera sina produkter via bankernas kanaler vilket 

är positivt för det breda utbudet och för konkurrensen. 

 

Respondenten menar att hur MiFID II kommer att påverka marknaden och konkurrensen är 

svårt att säga. Direktivet kan skapa både positiva och negativa effekter på konkurrensen, 
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beroende på hur MiFID implementeras i varje land. Respondenten tror att MiFID II 

fortsättningsvis kommer att möjliggöra ett brett fondutbud för alla sparare och att kraven på 

transparens och tydliggörande gällande provisionerna kommer höja kvalitén för kunderna. 

Figur 4: Sammanfattande punkter av respondenten från Fondhandlare förening 
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5. Analys 

 
I följande kapitel kopplas uppsatsens valda teorier ihop med sammanställningen av den 

insamlade empirin bestående av intervjuer. 

 

5.1 Institutioner och regleringar 

Enligt Casu et al. (2015) är den finansiella sektorn den sektor som är tyngst reglerad inom 

ekonomi, varav banker är den verksamhet som är allra tyngst reglerad. En reglering innebär 

beslut av specifika regler som olika verksamheter måste förhålla sig till och följa. Lagarna 

fastställs genom lagstiftning eller lagstiftande myndighet. De förutnämnda myndigheterna 

övervakar sedan hur väl de berörda verksamheterna förhåller sig till reglerna. Enligt 

respondent från Nordea var ett av målen med MiFID att skapa en harmoniserad finansiell 

marknad inom EU, där alla länder ska följa samma regelverk inom värdepappersmarknaden. 

MiFID har tagits fram på EU nivå, vilket gör att varje nation måste anpassa sig efter ett 

regelverk som är generellt för alla nationer oavsett samhällsstrukturer. Respondenten från 

Fondbolagens förening menar att syftet med de regler som implementeras över hela EU är att 

det ska vara enhetligt, vilket respondenten ser mycket positivt på. Det skulle bidra till 

jämförbara regler för alla bolag på finansmarknaden. Fondbolagens förening nämner däremot 

att det är svårt att tolka lagtexten och förstå dess förklaringar, vilket gör det svårt för 

finansiella aktörer att utvärdera och tillämpa det i sin verksamhet. Respondenten från Nordnet 

menar att regulatorerna verkar tycka att det bara är några knapptryckningar för att anpassa sig 

till de bestämda regleringarna, även om regulatorerna är medvetna om att det är stora 

anpassningar som företagen måste genomföra. Respondenten menar att den tidsbegränsning 

som finns till förfogande samt hur regelverket ska tolkas är en utmaning. 

 

Enligt North (1994) består formella institutionerna i ett samhälle av lagar, regler och 

strukturer. Det tillsammans med informella institutioner som normer, sociala regler, 

värderingar, skapar incitament för institutionella system som avspeglas i en samhällsekonomi. 

Det skapar även incitament för hur institutionerna och företagen interagerar med varandra. 

EU-ländernas sätt att implementera regler skiljer sig avsevärt mellan varandra enligt 

respondent från Nordea. Det skapar svårigheter och även orättvisor när alla länder tvingas 

följa samma regler och det inte finns rum för lokala variationer. Enligt respondenten från 
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Nordnet finns det stora utmaningar gällande att anpassa sig till direktivet om ett företag är 

verksam i olika länder. Grunden för MiFID är harmoniserad, men det finns utrymme för 

nationella anpassningar. Det kommer därmed bli svårt för företag som verkar inom flera 

länder att anpassa sig beroende på om varje nation väljer att göra olika avvikelser, vilket 

Nordnet även kan relatera till eftersom de är verksamma i fyra länder. 

 

Casu et al. (2015) nämner att enskilda banker ska försöka skapa en övergripande bild över den 

finansiella marknaden. Respondenten från Nordea menar att när en bank ska implementera 

direktivet så krävs det att banken ser över hur andra banker har applicerat direktivet i sin 

verksamhet. Det är viktigt att skapa sig en bättre överblick mot konkurrenter när det finns stor 

variation på hur banker förhåller sig till direktivet i verkligheten. 

 

Casu et al. (2015) säger att regleringar ska gynna konsumenter och öka säkerheten på grund 

av att det finns informationsasymmetri mellan kund och rådgivare. Det kan kopplas till det 

respondenten från Nordea säger att med MiFID II är målet att fokusera på kundens bästa. En 

rådgivare måste berätta för kunden hur mycket vinst som erhålls från de olika produkterna 

som erbjuds. Respondenten från Nordnet menar att en positiv del av MiFID är ökad fokus på 

kundskydd, men menar att det är en balansgång att göra det lättöverskådligt och lättbegripligt 

för kunderna. Casu et al. (2015) säger också att det är viktigt med övervakning och tillsyn 

vilket kan kopplas till respondenten från Nordea som säger att myndigheter vill att 

dokumentationen ska bli bättre för att öka skyddet för konsumenterna. 

 

Prorokowski (2015) säger att MiFID II kräver mer detaljerade rapporter från finansiella 

företag. Ökad dokumentation bidrar till stärkt skydd både för kunden men också för 

rådgivaren. Respondenten från Nordnet menar att det finns svårigheter med den ökade 

dokumentationen och genomlysningen som MiFID kräver. Ett fondbolag som har en årsavgift 

som redovisas en gång per år, baserat på årsbasis, kommer nu behöva redovisa på daglig basis 

enligt regelverket. Det blir en utmaning med stora kostnader för att genomföra en sådan 

omställning gällande redovisningen hävdar respondenten. Respondent från Nordea menar att 

all dokumentation och administrativt jobb som tillkommer med MiFID II riskerar att försvåra 

affärerna med kunderna och bidra till att ingen kommer vilja ge rådgivning till kunder med 

mindre resurser. De administrativa kostnaderna skulle därmed inte vägas upp av intäkterna 

från kunderna. Respondenten från Nordnet menar också att den ökade dokumentationen 

gällande transparens och ökad förköpsinformation kommer bidra till ökade administrativa 
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kostnader för att hantera småsparare. Företagen kommer inte få kostnadstäckning för de 

kunder som sparar några hundralappar i månaden och kunderna kommer inte vilja betala ur 

egen ficka. Det gör att hela kostnadsstrukturen skulle behöva förändras. Svenska 

Fondhandlareförening säger att MiFID II och MiFIR medför ökad rapporteringsskyldighet för 

aktörerna på den finansiella marknaden. Föreningen menar att Finansinspektionen måste göra 

en djupgående behovs- och kostnadsanalys gällande rapporteringsskyldigheterna innan 

bördan för aktörerna gällande att öka sina rapporteringar stiger. De administrativ regler 

kommer annars vara väldigt betungande för aktörerna. 

 

Baserat på nya direktivet säger respondenten från Nordea att de inte får ge service till kunden 

utan att ställa frågor om kunden och deras finansiella behov. Respondenten säger att 

rådgivaren måste ha god kännedom om sina kunder och deras erfarenheter och kunskap kring 

finansiella produkter när råd ges. Regulatorer vill däremot att banken ska ta reda på 

information om kunden som inte alltid är relevant för affären och dokumentera det också. De 

nya kraven resulterar i svårigheter för banker att uppfylla kraven om all dokumentation. 

Samband kan ses med det Casu et al. (2015) nämner kring regleringar gällande uppförande 

som handlar om hur instituten bedriver sin verksamhet kring informationsgivning, kompetens, 

affärsmetoder och främst ärlighet och integritet. Respondenten från Fondbolagens förening 

säger att deras medlemmar kommer bli tvungna att lämna mer information om sina fonder till 

distributörerna, så att distributörerna i sin tur ska kunna informera sina kunder. Det kommer i 

slutändan gynna slutkunden och bidra till bättre informerade fondsparare. Respondenten från 

Nordnet menar att de krav som ställs på information, beroende på produkt, kan göra det 

komplicerat för kunderna. Det finns ett flertal direktiv som är snarlika varandra, vilket bidrar 

till totalt 240 sidor förköpsinformation till kunderna. Respondenten är väldigt skeptiskt till om 

kunderna verkligen är mottagliga för så mycket information och om det verkligen är för 

kundens bästa. 

 

Panagopoulos et al. (2015) nämner att det finns brister i hur regulatorerna på ett effektivt sätt 

ska undvika finansiella misslyckanden. Utvärderingar måste ske mer ingående gällande hur 

myndigheter på bästa sätt ska utveckla effektiva mekanismer. Respondenten från Nordea 

menar att baserat på olika riktlinjer finns det risk för att direktivet fokuserar på fel saker. 

Myndigheter underskatta de svårigheter som finns för banker att skapa en förståelse till 

förändringar samt hur implementeringen ska ske på ett enhetligt sätt på alla arbetsplatser. 

Respondenten från Svenska Fondhandlareförening menar också att det finns svårigheter vid 
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implementeringen av MiFID II. Varje del av värdepappersrörelsen måste ses över för 

identifiering om vilka behov av förändring som måste göras. Stora förändringar krävs hos 

värdepappersinstitut, marknadsplatser, investerare och tillsynsmyndigheter, vilket är en 

omfattande process. Det kan kopplas till både Panagopoulos et al. (2015) och Casu et al. 

(2015) som säger att övervakning, lagstiftning, informationsgivning måste ske på samma 

villkor på den Europeiska finansmarknad och implementeras på ett konsekvent sätt. 

Respondenten från Nordnet har svårt att tro att tillsynsmyndigheten kommer ge svar på hur 

regelverket ska tolkas innan det träder i kraft, men hoppas att det blir någon form av 

övergångsperiod för att inte tolkar regelverket fel. En stor utmaning för företag som är 

verksamma i flera länder är att förhålla sig till hur varje land väljer att anpassa sig efter 

direktivet. Respondenten menar att det hade varit enkelt om det kommit tydligare direktiv 

som sagt att det ska se ut på ett visst sätt, oavsett land. Det finns med andra ord brister kring 

hur direktivet implementerats på ett konsekvent sätt, vilket Panagopoulos et al. och Casu et al. 

poängterar är viktigt. 

5.2 Konkurrens på den finansiella marknaden 

5.2.1 Konkurrens och gränsöverskridande integration 

Konkurrens leder enligt Ganslandt & Nyberg (2002) till att priserna pressas på en marknad. 

Många aktörer har redan pressat priserna på aktiehandeln för att öka konkurrensen enligt 

respondenten från Nordnet. Nya aktörer har också slagit sig in på marknaden för att ta 

marknadsandelar delvis genom att agera lågprisaktör, men utan större framgångar än så länge. 

Hoffman (2015) nämner att när MiFID I infördes var syftet att skapa konkurrens mellan 

Europas olika börser genom att implementera multilaterala handelsplattformar som ska gynna 

finansiella affärer mellan nationerna. Enligt Petrella (2010) ska konkurrensen mellan de 

finansiella aktörerna inom Europa stärkas utifrån MiFID samt att nya handelsplatser som 

etablerats ska bidra till ökad konkurrens. Panagopoulos et al. (2015) hävdar att de Europeiska 

finansiella marknaderna hittills har varit mer etablerade på hemmaplan än på ett 

gränsöverskridande plan mellan länderna. Respondenten från Nordea påstår att syftet med 

MiFID är att pressa priserna och öka konkurrensen inom Europa men att den internationella 

konkurrensen snarare försämrats. De europeiska länderna kommer endast ha deras lokala 

banker tillgängliga samtidigt som andra banker kommer ha svårigheter att ta sig in på 

marknaden. 
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Bristen på gränsöverskridande affärer beror främst på att länderna har olika finansiella 

strukturer enligt Panagopoulos et al. (2015) vilket kan kopplas till det respondenten från 

Nordea säger att det finns olikheter i hur regleringar implementeras samt hur strukturen på 

den finansiella marknaden ser ut i olika länder. Respondenten anser att det måste finnas fler 

riktlinjer på direktivet anpassat till varje land. I nuläget hjälper regleringarna de större 

bankerna att hålla mindre aktörer utanför marknaden och de internationella aktörerna borta 

från marknaden. Fondbolagens förening menar att det nya direktivet bidragit till att 

tillämpningen av direktivet mellan länder inom EU för tillfället sker på olika sätt. Det kan få 

stora konsekvenser gällande konkurrens mellan företag från andra länder. Storbritannien har 

en annan finansiell struktur än den europeiska marknaden enligt respondenten från Nordea. 

Det har resulterat i att Storbritannien haft andra förutsättningar vid implementeringen av 

MiFID, vilket gör att implementeringen sker på olika villkor.  

 

Petrella (2010) menar att regleringar som berör finansiella institut och nationella 

marknadssystem, syftar till att skapa samarbeten på ett effektivt sätt och främja konkurrensen 

mellan olika handelsplattformar både inom- och utanför Europa. Konkurrensen är däremot 

inte helt oproblematisk mellan de olika handelsplattformarna enligt Petrella (2010), eftersom 

det kan skapa en splittrad marknad och därmed en försämrad kvalité på marknaden. Enligt 

Svenska Fondhandlareförening ska samma villkor gälla för alla vid gränsöverskridande 

verksamheter inom EU. Det finns stora risker både gällande operativa risker och ökade 

kostnader för verksamheter som har förankring utomlands via gränsöverskridande verksamhet 

eller filialer. Om direktivet avviker mellan länderna anser Svenska Fondhandlareförening att 

investerarskyddet och konkurrensen riskerar att påverkas negativt. 

En stor skillnad mellan den Europeiska marknaden och den Amerikanska är att marknaden i 

USA är mer fragmenterad enligt Petrella (2010), vilket beror på regulatoriska och strukturella 

skillnader mellan marknaderna. Enligt respondent på Nordea kan svårigheter redan ses med 

gränsöverskridande utbyten mellan USA och Europa, på grund av de olikheter som finns i 

strukturen på respektive värdepappersmarknad. Det kan även innebära svårigheter för andra 

länder utanför Europa och USA att utbyta affärer med den Europeiska marknaden eftersom 

MiFID har kostsamma och specifika krav på aktörerna. Panagopoulos et al. (2015) diskuterar 

även vikten av gränsöverskridande regleringar på den finansiella marknaden och menar att 

regleringar borde vidgas till länder även utanför Europa, både i affärsmässigt syfte och för att 

motverka brottslig verksamhet. Tanken på gränsöverskridande samarbeten är god, men 
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svårigheter finns onekligen i att realisera dem menar respondenterna från Nordea och 

Nordnet. 

Enligt Petrella (2010) är en aktör på den amerikanska marknaden skyldig att utföra varje order 

till bästa möjliga pris och hänvisa kunden till en annan konkurrent om de inte kan erbjuda 

bästa pris. I Europa ska en aktör utgå från vad som är bästa möjliga alternativ för kunden när 

de utför en order. Handelsplatser i Europa behöver därmed inte vara sammanlänkade på 

samma sätt som i USA. Petrella (2010) säger att Europeiska handelsplatser därför kan 

konkurrera på andra villkor än enbart med priset, vilket skapar olika 

konkurrensförutsättningar baserat på de olika regeringarnas fokus. MiFID har resulterat i att 

många banker redan har slagits ut från den Europeiska marknaden, vilket minskar och 

försvårar konkurrensen ytterligare. De amerikanska bankerna kommer ha svårigheter att möta 

de EU-regulatoriska kraven och många banker i USA anser att det kommer bli svårt att 

fortsätta erhålla sina tjänster till europeiska kunder menar respondenten från Nordea. 

Alla banker vill ha en lönsam verksamhet och ser över hur de på bästa sätt kan konkurrera 

med andra motsvarande aktörer, samtidigt som regulatorerna i Europa försöker ta bort 

eventuella överskottsvinster från att existera i branschen menar respondenten från Nordea. 

Panagopoulos et al. (2015) menar att konkurrens, stabilitet och integrationen står på spel inom 

Europa. Trots många fördelar med MiFID finns det risk för ineffektivitet gällande 

pristransparens och konkurrens. Utifrån ett konkurrensperspektiv så tror respondenten från 

Nordnet att direktivet på kort sikt kommer minska på grund av att direktivet kommer spela 

större aktörer i händerna. På längre sikt finns det däremot oändliga möjligheter menar 

respondenten. Ganslandt & Nyberg (2002) säger att en hård dynamisk konkurrens kan leda till 

att myndigheter ställs inför nya prövningar på marknaden, vilket kan kopplas till 

respondenten från Nordnet som menar att om branschen inte tar till vara på de regleringar 

som kommit, är det stor chans att det kommer ett MiFID III. 

Enligt Porter (2008) finns det svårigheter för nya aktörer att komma in på marknaden om 

höga etableringshinder finns samt att konkurrens och priserna kan påverkas. Regler inom 

MiFID baserat på bestämmelser om orderhantering, regler om rapportering av handeln, 

öppenhet av transaktioner både innan och efter handel gör att kraven kan gynna redan 

etablerade aktörer enligt Davies (2008). Kraven på ovanstående utföranden utvärderas och 

baseras på historisk basis, varav nya aktörer inte har någon historisk att visa upp. Enligt 

respondenten från Nordea kommer MIFID II skapa större förändring, speciellt för små 
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finansiella aktörer eftersom det kan finnas svårigheter för dem att uppfylla de nya kraven. 

Respondent från Svenska Fondhandlareföreningen säger att konkurrensen på marknaden 

kommer att förändras och försvåra för aktörer att komma in i branschen. Inträdesbarriärerna 

kan även komma att öka eftersom det blir dyrare och mer komplex att bygga upp en 

verksamhet. Enligt respondenten från Nordnet har större aktörer redan plockar upp många 

mindre och medelstora aktörer under deras paraply och att direktivet till stor del kan gynna de 

större aktörerna på marknaden. Det kan även kopplas till Ganslandt & Nyberg (2002) som 

menar att dynamisk konkurrens kan resultera i ökade kostnader som gör att intressekonflikter 

skapas mellan företag i olika branscher där vissa företag kan bli mindre och försvinna. 

5.2.2 Teknisk konkurrens 

Prorokowski (2015) påstår att finansiella aktörer som varit etablerade på den finansiella 

marknaden under en tid, kan ha fördelar gällande möjligheten till tidiga investeringar i IT-

system. Det kan bidra till konkurrensfördelar, ökade marknadsandelar eller lansering av nya 

tjänster exempelvis inom säkerhet och marknadsdatabehandling på ett effektivare sätt. 

Respondenten från Svenska Fondhandlareförening menar att tillgång till ny teknik och nya 

system är en stor fördel för aktörerna på den finansiella marknaden. Det kommer däremot bli 

svårare för nya aktörer att komma in i branschen på grund av att inträdesbarriärer ökar samt 

dyrare och mer komplext för aktörer att bygga upp en verksamhet på grund av de tekniska 

kostnaderna. Davies (2008) menar att ökad konkurrens leder till att företag behöver utveckla 

mer avancerade IT-system. Det innebär att investmentbanker behöver differentiera sig mer 

från andra aktörer, vilken i slutändan gör att företag som inte kan uppfylla de tekniska kraven 

som ställs baserat på MiFID, förlorar sin konkurrenskraft. Respondenten från Nordnet menar 

att konkurrensen blir hårdare och det kostar pengar att anpassa sig efter regleringar. Det gäller 

att vara skalbar, automatiserad i hög grad och ligga i framkant med digital utveckling. 

 

Prorokowski (2015) säger att öppenheten på den finansiella marknaden har sett som dyr, 

tekniskt svår och inte lämplig för alla handelsmodeller. Många aktörer kan inte genomföra 

MiFID II på grund av kostnaderna som direktivet resulterar i. Stora och mindre specialiserade 

verksamheter kommer få fördelar av MiFID enligt respondenten från Svenska 

Fondhandlareförening. Respondenten från Nordea menar att regulatorerna förstör 

konkurrensen, speciellt när det kommer till de mindre aktörerna och deras chans att äntra 

marknaden, framför allt inom digitala områden. Respondenten från Nordnet menar att de 
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finns svårigheter med de tekniska delarna inom MiFID, exempelvis kostnadsgenomlysning 

som är till för att öka öppenheten på den finansiella marknaden. 

 

Ganslandt & Nyberg (2002) menar att konkurrens kan leda till att företag kan effektivisera sin 

verksamhet baserat på erfarenheter från varandras företag. Respondenten från Nordea menar 

att storbanker har gamla IT-system och ligger inte i framkant när det gäller digital utveckling. 

Regulatorerna stänger ute de mindre aktörerna som i många fall ligger steget före gällande 

den digitala utvecklingen. Det kommer även bli svårare för intec-företag att få access till den 

finansiella marknaden och serva kunder på grund av att regleringen hindrar dem från att ta 

marknadsandelar. Enligt respondent från Fondbolagens förening är den tekniska 

utvecklingsprocessen gällande informationsgivning om direktivet till distributörerna det 

svåraste med implementeringen av MiFID II. Det är en utmaning eftersom föreningen själva 

inte implementerar direktivet direkt i sin egen verksamhet. MiFID bidrar till en stor 

förändring på värdepappersmarknaden. Möjligheter kommer öppna sig gällande nya 

innovativa tjänster och en omallokering av konkurrens kommer förändra maktbalansen på 

marknaden enligt Davies (2008). Den finansiella marknaden har förändrats positivt sedan 

implementeringen av MiFID I enligt respondenten från Nordnet, samtidigt tenderar branschen 

till att vara innovativ där företag ständigt måste hitta nya affärsmöjligheter.   

5.3 Transparens 

I direktivet om MiFID ingår krav på transparens som är ett krav och har funnits sedan MiFID 

I. I och med MiFID II har kraven på transparens ökat och ingår nu i MiFIR som berör 

transparens och handel med finansiella instrument meddelar Finansinspektionen. 

Respondenten från Fondbolagens förening är positiv till det skärpa direktivet tror att de 

kommer att medföra ytterligare transparens kring vad distribution respektive fondförvaltning 

kostar. Respondenten från Nordea tror att det skärpta direktivet kommer innebära en stor 

förändring för aktörerna på marknaden, på grund av att banker och andra företag måste 

rapportera mer detaljerat till regulatorer och bli mer transparenta. 

 

Insynen på den finansiella marknaden påverkar investerarens strategier. Det har visat sig 

finnas stora variationer i hur transparent börsmarknaden är enligt Degryse (2009). 

Respondenten från Nordnet menar att de stora variationerna i transparens beror på olika 

grundincitament hos aktörerna och att det alltid kommer finnas lyktsökare, så länge det finns 
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möjlighet att tjäna pengar på ett inte fullt så transparent sätt. Davies (2008) menar även att 

kravet om öppenhet kommer ha en väsentlig påverkan på aktiemarknaden, vilket innebär att 

en affär måste redogöras direkt efter genomförandet. Målet är att öppenhet kommer göra 

marknaderna mer integrerade och leda till ökad konkurrens mellan aktörer på olika 

marknader. Kravet om transparens och öppenhet gör att företagen blir skyldiga att redovisa 

sina kostnader för olika produkter, det tror respondenten från Fondbolagens förening kommer 

gynna konkurrensen. Den ökade insynen och transparensen omfattar även ökad 

förköpsinformation. Det innebär att istället för dolda avgifter som funnits i olika finansiella 

produkter, kommer kunderna bli tvungna att betala ur egen ficka, vilket respondenten från 

Nordnet är tveksam till om kunderna kommer vilja. Respondenten från Svenska 

Fondhandlareförening menar att provisionsförbudet mot oberoende rådgivare som är en del av 

den ökade transparensen och öppenheten kommer påverka rådgivningsbranschen så att seriös 

rådgivning kommer att bli för dyr för vanliga konsumenter och att det hittills inte finns något 

alternativ för dem. 

 

Davies (2008) hävdar att ökad transparens ska skapa lika villkor på den finansiella marknaden 

och där konkurrens ska förekomma utan negativa effekter på kvalitén. Enligt respondent från 

Svenska Fondhandlareförening kommer MiFID II i fortsättningen möjliggöra ett brett 

fondutbud för alla sparare och att kraven på transparens och tydliggörande gällande 

provisionerna kommer höja kvalitén för kunderna. För att öka transparensen förespråkar 

Nordnet totalt provisionsförbud, där värdekedjan styckas och kostnader måste visas i varje del 

av distributionskedjan. Problemet med transparens kan vara att det blir dyrare, på grund av 

skattetekniska skäl, istället för att paketera in allt i en icke-transparens modell som gäller idag. 

Om det å andra sidan hanteras på rätt sätt, kan kunderna förhoppningsvis välkomna den ökade 

transparensen på sikt menar respondenten från Nordnet. 

5.4 Intressekonflikter 

Intressekonflikter är något som ska undvikas och måste behandlas på ett visst sätt. Kågerman 

et al. (2008) och Hoffmann (2015) påstår att kundens intresse alltid ska gå före rådgivarens 

intresse, och borste från egna personliga referenser i affären. Det kan kopplas till vad 

respondenten från Nordea säger gällande att finansiella rådgivare måste tänka på vad 

kunderna vill ha, mer än egna preferenser och åsikter vid rådgivning. Det, eftersom MiFID II 

syftar till att rådgivare ska agera utifrån kundens bästa. En rådgivare måste även dokumentera 



 46 

och berätta för kunden hur mycket vinst som erhålls från de olika produkterna som erbjuds. 

Tillsynsmyndigheten i Sverige har varit glasklara i sin uppfattning om att provisioner är till 

kundens nackdel på grund av att det driver intressekonflikter enligt respondenten från 

Nordnet. Respondenten menar att branschen hittills har misslyckats med att vara 

självreglerande och att fokus legat på ersättningen och vilken kostnad som kunden får bära. 

 

Kågerman et al. (2008) menar på att om intressekonflikt ska undvikas måste 

värdepappersinstitutet söka information om kunden och informera kunden om all information 

som berör produkten för att rätt val ska utföras utifrån kundens behov, erfarenhet och 

kunskap. Det här kan kopplas till det respondenten från Nordea säger att råd till kunden inte 

kan ges om inte frågor ställs först om kunden och deras finansiella behov. Regulatorer vill att 

banken ska ta reda på mer och mycket information om kunden och dokumentera det även fast 

vissa frågor inte är relevanta för affären. Svenska Fondhandlareförening menar att de ökade 

kraven på rådgivare gällande informationsgivning, kunskap och kompetens endast bör 

omfatta de instrument som är nödvändiga för deras dagliga arbetsuppgifter. 

 

Enligt Kågerman et al. (2008) innebär uppdragsrelaterade intressekonflikter att aktörerna på 

marknaden ger ett uppdrag till andra istället för att själva utföra den exempelvis när en 

konflikt uppstår mellan rådgivarens egna behov och rådgivarens skyldighet mot sin kund. 

Ross (1973) säger även att intressekonflikter kan liknas med agentteorin, som innebär att två 

eller flera parter ingår ett avtal. Ett problem med agentteori är att det kan uppstå 

skiljaktigheter mellan agenten och uppdragsgivaren när agenten kan agera till sin fördel 

istället, utifrån informationen från uppdragsgivare. Respondenten från Nordea menar att 

intressekonflikter kan undvikas genom införande av provisionsförbud som MiFID II 

inkluderar. Det, på grund av att det bidrar till att rådgivare måste vara mer transparenta mot 

kunderna. Respondenten från Fondbolagens förening menar att det är stor sannolikhet att färre 

intressekonflikter kommer uppstå med införande av ett provisionsförbud samt att det kommer 

skapa mer öppenhet och transparens för kunderna. 

 

Förtroendet till värdepappersmarknaden från allmänheten är av stor vikt. Intressekonflikter 

mellan allmänna intressen och enskilda intressen som kan påverka förtroenden kallas för 

marknadsrelaterade intressekonflikter enligt Kågerman et al. (2008). Respondenten från 

Nordnet menar att inget bolag generellt är villig att minska sin egen intjäningsförmåga. Om 

inga åtgärder skulle göras, skulle företagen behöva lägga hela kostnaden på konsumenten, 
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vilket respondenten menar inte är incitamentet till regelverksförändringar. Det innebär att 

aktörer inom branschen behöver bli mer kostnadseffektiva för att motverka de 

intressekonflikter som annars kan uppstå. En effekt av ökad kostnadseffektivitet kan resultera 

i att vissa aktörer inte kommer få kostnadstäckning för småsparare. Kostnaderna för att 

administrera en mindre kund kommer bli för dyra, och för att förhindra intressekonflikter i 

kombination med ökad kostnadseffektivitet skulle hela kostnadsstrukturen behöva förändras 

menar respondenten från Nordnet. 

 

Kågerman et al. (2008) menar att intressekonflikter måste hanteras av myndigheter i form av 

regleringar för att undvika en obalans på marknaden. Intressekonflikter måste undvikas för att 

marknaden ska kunna balanseras och för att förtroendet till aktörerna inte ska minskas, därför 

är målet att driva en verksamhet utan konflikter. Tillsynsmyndigheten i Sverige och i Europa 

vill motverka att rådgivare ska kunna manipulera kunder. Utifrån hur regelverket är skrivet, 

det vill säga att oberoende aktörer inte får ta emot eller erhålla ersättning från tredje part, har 

respondenten från Nordnet svårt att se att någon aktör kommer vilja definiera sig för 

oberoende. Trots att aktörer historiskt sett har velat definiera sig som oberoende. 

Respondenten menar att om ett företag ändrar namn och titulerar sig som fristående istället för 

oberoende, kan de i nuläget fortsätta ta emot och erhålla ersättning från tredje part. 

Respondenten tror inte att det var lagstiftarens egentliga syfte gällande att motverka 

intressekonflikter, vilket även avviker från Kågerman et al. (2008) resonemang som påpekar 

vikten att undvika obalans och upprätthålla förtroende. Respondenten från Nordnet menar att 

det alltid kommer finnas former av intressekonflikter, eftersom ingenting är gratis gällande att 

förvalta och administrera. 

5.5 Investerarskydd 

Investerarskyddet är en komplettering till insättningsgarantin som också avser ett skydd mot 

kunders medel. Skulle en aktör på den finansiella marknaden gå i konkurs, ska kundernas 

finansiella produkter och likvida medel skyddas av aktörer såsom banker och 

värdepappersbolag som hanterar kundernas medel säger Kågerman et al. (2008). 

Respondenten från Nordea menar att investerarskyddet i MiFID innebär att företag som ger 

finansiell rådgivning måste klassificera hur mycket kunskap kunder har om produkterna innan 

rådgivningen utförs. Det finns olika nivåer av ett investerarskydd samt en 

investerarskyddsfond för att icke-professionella kunder kan kräva pengar om de känner sig 
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missnöjda. Det stämmer däremot inte att kunden erhåller något från fonden vid missnöje, 

enligt respondenten. Bara i det fallet att en bank går i konkurs kan en kund få ersättning från 

investerarskyddet. Respondenten menar därmed att investerarskyddet i MiFID inte medför det 

skydd som verkligen skulle skapat nytta för kunden. 

 

Prorokowski (2015) menar att investerarskyddet ska förhindra monetära incitament av företag 

som erbjuder oberoende investeringsrådgivning. Respondenten från Svenska 

Fondhandlareförening menar att de mest restriktiva regleringarna gällande incitament gäller 

vid portföljförvaltning och oberoende rådgivning. Degryse (2009) säger att investerare bör 

skyddas oavsett vilken marknad de agerar på, eftersom direktivet ska syfta till bästa möjliga 

utförande och resultat i fråga om pris och kostnader vid rådgivning för kunden, vilket 

Prorokowski (2015) också menar. Respondent från Fondbolagens förening menar att det 

provisionsförbud som finns i MiFID II riktar sig mot de finansiella rådgivare som kallar sig 

oberoende och de som bedriver diskretionär portföljförvaltning, det vill säga sådan 

förvaltning som utförs för enskilda personers räkning. MiFID II ger fortfarande utrymme för 

att ta emot provision i samband med rådgivning om den som gör det visar att provisionerna 

höjer kvalitén för kunden. De fristående fondbolag kommer kunna ta betalt för att få 

distribuera sina produkter via bankernas kanaler, vilket är positivt för det breda utbudet och 

för konkurrensen. Respondenten från Nordea tror att provisionsförbudet är bra ur många 

avseende men menar också att kunderna kan vara de som kommer att förlora på det här, 

eftersom det riskerar att antalet aktörer på marknaden kan minska på grund av minskade 

intäkter. 

 

Precis som Prorokowski (2015) och Degryse (2009) hävdar Cherednychenko (2010) också att 

det är viktigt att sätta kunden i fokus och ge bästa möjliga utföranden vid rådgivning. Lojalitet 

och skyldighet att ge en tydlig bild samt informationskrav vid investering av tjänster och 

produkter ska också uppnås. Det kan kopplas till det respondenten från Nordnet nämner att 

bästa möjliga utförande för kunden ska uppnås när rådgivning sker. För att ta emot och 

behålla ersättning ska aktören visa hög kvalitet i sitt arbete mot kunden, eller som det också 

kallas quality annoncement. Det instämmer även respondenten från Fondbolagens förening, 

det vill säga att om provision ska kunna tas emot och erhållas ska de påvisa en förhöjd 

kvalitet för kunden. 
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De nationella anpassningarna har betydelse för hur investerare kommer dra nytta av det ökade 

investerarskyddet samt i vilken utsträckning utförandet kommer kunna garantera en hög nivå 

av investerarskydd. Målet är att uppnå en hög nivå investerarskydd, baserat på att den 

enskilda investerarens behov inte varit tillgodosedda i de olika EU-länderna i samma 

utsträckning tidigare menar Cherednychenkos (2010). Enligt respondenten från Nordnet så 

ska MiFID II öka investerarskyddet för kunderna, men menar att det fortfarande finns brister 

som behövs ta i beaktning. Respondenten förespråkar ett totalt provisionsförbud för att kunna 

uppnå en högre nivå av investerarskydd. Däremot finns det risk att ett provisionsförbud kan 

slå åt båda hållen. Respondenten tror att det skulle gynna de större aktörerna och många 

mindre- medelstora rådgivningsaktörer riskerar att försvinna. Respondenten menar att det var 

en av de huvudsakliga orsakerna till att högre makter drog i handbromsen och inte införde ett 

totalt provisionsförbud, som Finansinspektionen ville. 
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6. Slutsatser 

 
I följande kapitel presenteras studies slutsatser baserat på insamlat resultat. Studiens syfte 

och undersökningsfrågor blir även besvarade: Bidrar MiFID till att olika förutsättningar 

skapas för finansiella aktörer eller spelar alla på samma villkor? Hur har konkurrensen på 

den finansiella marknaden förändrats i samband med MiFID? Vilka utmaningar finns vid 

implementeringen av nya regleringar baserad på MiFID? 

 
 

Direktivets avsikter är att samma villkor ska gälla för alla aktörer på den finansiella 

marknaden, att marknaden ska vara harmoniserad och att alla ska konkurrera utifrån samma 

förutsättningar. Samtliga respondenter välkomnar direktivet och anser att det är ett nödvändigt 

initiativ på den finansiella marknaden. De menar däremot att direktivets huvudsakliga syfte 

hittills inte blivit verklighet samt att det finns svårigheter kring hur gränsöverskridande 

utbyten ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Respondenterna säger att direktivet hittills 

visat sig gynna det större aktörerna, vilket tyder på att alla aktörer inte har samma 

förutsättningar att konkurrera på lika villkor. Det finns delade meningar gällande hur 

implementeringen av direktivet bör gå till och huruvida det bör finnas nationella anpassningar 

eller inte mellan länderna. Skiljaktigheter finns även gällande om nationella anpassningar 

kommer bidra till något positivt eller negativt för marknaden som helhet. 
  

Hur konkurrensen hittills har och kommer förändras på den finansiella marknaden är det 

också delade meningar om. De nya kraven göra att inträdesbarriärerna ökar i form av 

kostnader, minskade intäkter från kunden och krav på tekniskt utveckling som kan skapa 

problem för aktörerna. Det kommer främst missgynna de mindre aktörerna som riskerar att bli 

utkonkurrerade på grund av begränsade resurser samt ökade kostnader och krav som 

direktivet ställer. Respondenterna säger även att de ökade kravet på öppenhet och transparens 

kommer bidra till att aktörerna blir tvungna att redovisa sina avgifter och kostnader på ett 

tydligare sätt. Det kan exempelvis bidra till att rådgivningen blir för dyr för många kunder, 

som istället för att betala via dolda avgifter, kommer få betala ur egen ficka. Respondenterna 

är tveksamma till att kunderna kommer vilja betala för rådgivning, vilket resulterar i att 

intäkter försvinner för aktörer, vars verksamhet bygger på dessa intäkter.  
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Respondenterna menar att det finns svårigheter i hur regelverket ska tolkas och hur det ska 

implementeras inom den givna tidsramen. Det finns stora utmaningar för de större aktörerna 

och deras verksamheter att skapa förståelse hos alla anställda och få alla att hantera de nya 

förändringarna på ett enhetligt sätt. Hur varje land väljer att tolka och ta till sig regelverket 

har heller inte visat sig vara enhetligt, eftersom varje land utgår från olika förutsättningar och 

samhällsstrukturer. Hur myndigheterna ska kunna övervaka och kontrollera alla aktörer är 

också en fråga som respondenterna ställer sig undrande till. En utmaning som aktörerna måste 

anpassa sig efter är det ökade kravet på dokumentation och informationsgivning till kunderna. 

Respondenterna anser att de ökade kravet generellt är bra, men menar att det kommer det bli 

tidskrävande, kostsamt och försvåra affärer mellan finansiella aktörer och kunder med mindre 

resurser. Det beror på att kunderna kommer bli mindre lönsamma att administrera. 

Respondenterna ifrågasätter utformningen på kravet i nuläget och om den rådande 

dokumentation- och informationsgivningen verkligen är till kundernas fördel. 

	

		  



 52 

7. Diskussion 

 
I följande kapitel diskuteras egna reflektioner utifrån det aktuella ämnet och undersökningen 

samt utifrån analysen. Kapitlet innehåller även diskussion av uppsatsens metod. 

 

7.1 Avslutande diskussion 

Respondenterna som har blivit intervjuade är positivt inställda till MiFID som direktiv i 

helhet, däremot finns det olika synvinklar på vad som är till fördel och nackdel för de olika 

aktörerna. Fondbolagens förening och Svenska Fondhandlareförening har en mer objektiv syn 

till direktivet eftersom det inte påverkar deras egen verksamhet direkt. Föreningarna är heller 

inte insatta i varje enskild fondbolags verksamhet i den grad att de kan se alla konsekvenser. 

En röd tråd går att se gällande att respondenten från Nordnet och Nordea är mer jämlika i sina 

åsikter och har till viss del, liknande förutsättningar utifrån vilken typ av aktör de är. 

Respondenten från Fondbolagens förening och Svenska Fondhandlareförening har också mer 

gemensamma åsikter eftersom båda agerar som föreningar och stöd för finansiella aktörer. 

 

MiFID har resulterat i åtstramade regler för aktörer på den finansiella marknaden vilket 

skribenterna för uppsatsen tycker är bra. Beroende på vems perspektiv direktivet ses utifrån, 

kundens eller aktörernas, blir innebörden av direktivet olika. Direktivet är till för att öka 

konkurrens, transparens, stärka kundernas rätt och skydda dem när de agerar på den 

finansiella marknaden, vilket kan bidra till både fördelar och nackdelar. Samtliga faktorer 

anser vi är till marknadens bästa att försöka uppnå. Den finansiella marknaden skulle bli mer 

rättvis och öppen, samt lägga grunden för en ärligare och mer pålitlig handelsplats med 

samma villkor för alla verkande och förhoppningsvis minska olagligheter.  

 

En marknad ur ett perspektiv på kort sikt, består ofta av möjligheter till vinster för företag, det 

vill säga att efterfrågan är större än utbudet. En marknad med vinster gör att nya företag 

lockas till att etablerar sig, vilket gör att det ökade utbudet till slut blir större än efterfrågan 

och företagen tvingas sänka sina priser för att hålla sig kvar på marknaden. Som tidigare 

nämnt i slutsatsen har direktivet hittills visat sig gynna de större aktörerna och skapat 

etableringshinder på grund av ökade kostnader och tekniska krav baserat på direktivet. När 

aktörer blir utkonkurrerade från marknaden och inträdesbarriärerna ökar så minskar tillslut 
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konkurrensen och risken för oligopolliknande företag som agerar på marknaden blir större. 

Det kommer inte vara till konsumenternas fördel utan snarare missgynna dem, eftersom 

priserna kan öka och utbudet minska. Gällande konkurrenssituationen på den finansiella 

marknaden kan förutsättningarna förändras på sikt. På lång sikt anpassar sig marknaden och 

noll vinst för företagen råder, det vill säga en bra konkurrensmarknad uppstår. Tänker vi 

framåt gällande MiFID, finns det stora möjligheter att den finansiella marknaden kommer 

anpassa sig efter direktivet fullt ut och att en sund konkurrensmarknad med ett brett utbud av 

aktörer och finansiella tjänster kommer råda. 	

 

Provisionsförbud anser vi är bra i den mån att skydda kunden och minska intressekonflikter. 

De positiva aspekterna är att företag som inte anses agerar på ett fullt så etiskt sätt, är att de 

aktörer som kan anses som oseriösa inte kan agera i samma utsträckning, baserat på 

provisionsförbudet. De aktörer som agerar på ett transparent sätt med omtanke om “kunden 

bästa” kommer få träda fram och konkurrera mot likasinnade. Det skapar en bra atmosfär på 

marknaden, skapar en trygghet och tillit från kunderna samt undviker att de ska känna sig 

lurade av de aktörer som finns tillgängliga på marknaden. Kunderna ska känna sig säkra vid 

rådgivning som utförs när det är kundens medel som används. Nackdelar med 

provisionsförbud är att kunderna skulle behöva betala ur egen ficka samt att sparandet hos 

hushållen kan tendera att minska. Minskat sparande kan påverka hela samhällsekonomin i sig 

och makroekonomin i ett land i längden. Ett provisionsförbud skulle även gynna de större 

aktörerna som inte drabbas av förbudet till skillnad mot de aktörerna som kallar sig 

oberoende. 

 

Vi tror att det är svårt att implementera ett direktiv som är så omfattande, ur ett geografiskt 

perspektiv. Vi anser även i samtycke med respondenterna att länder med olika 

samhällsstrukturer, finansiella strukturer, kultur kring sparande samt hur kunder hanterar sina 

egna medel, försvårar implementeringen av direktivet på ett enhetligt sätt. Om utrymmet för 

nationell anpassning inte kommer ges, finns risken att konkurrenskraften i vissa länder 

tenderar att minska, baserat på ovanstående faktorer. Gällande integreringen av 

gränsöverskridande finansiella transaktioner på effektivt sätt, finns risken att likviditet 

riskerar att försvinna från vissa länder och samlas upp i andra, vilket skapar obalanser. 

Oavsett vad, tror vi att det kommer bli svårt att genomföra den här förändringen på ett helt 

korrekt och effektivt sätt i Europa utifrån direktivets syfte. 
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Bristen på tydliga instruktioner om konkreta exempel på hur direktivets delar ska genomföras, 

försvårar implementeringsprocessen för aktörer samt hur den finansiella marknaden ska 

kunna öppnas upp mellan EU-länderna i praktiken som Europakommissionen vill. När det ges 

utrymme till fria tolkningar kommer det finnas skiljaktigheter i hur länder och aktörer 

förhåller sig och anpassar sig efter direktiven. Det bidrar till en osäkerhet när 

tillsynsmyndigheterna säger att aktörerna ska förändra sina verksamheter och anpassa sig till 

direktivet utan att ge tydligare riktlinjer. Risken är att tillsynsmyndigheterna, ett år senare 

kommer säga att en aktör agerat fel eller inte uppfyllt kraven. Det blir med andra ord svårt för 

aktörerna att veta om de har agerat rätt och tillfredsställt förändringarna. 

 

På en reglerad finansiell marknad kommer det alltid finnas aktörer och konsumenter som 

gynnas eller missgynnas. Det handlar om vems sida en står på, men är trots allt ett nödvändigt 

ting för att den finansiella marknaden ska fungera. 

7.2 Metoddiskussion 

Valet av primärdata som samlats in via intervjuer till studien är består av respondenter från en 

storbank, en stor nätmäklare samt två olika typer av föreningar för fondbolag. Urvalet har 

varit något begränsat på grund av svårigheten att komma i kontakt med aktörer till studien. 

Det hade varit intressant att få ytterligare spridning i aktörer att intervjua, som exempelvis ett 

företag som erbjuder oberoende rådgivning, eller mindre aktörer som utifrån teorierna har en 

tendens att försvinna eller få minskade intäkter. Det hade kunnat bidra till ytterligare 

perspektiv och åsikter gällande direktivet som helhet. Skribenterna har förutom de existerande 

respondenterna kontaktat sammanlagt trettiofem aktörer, varav tio av de aktörerna utgav sig 

för att erbjuda oberoende rådgivning. Ingen positiv respons mottogs från de så kallade 

oberoende aktörer eller från andra finansiella aktörer. Av samtliga intervjurespondenter var 

det endast en respondent av de fyra som ställde upp på en intervju, utan att skribenterna själva 

hade en egen kontakt väg till respondenten. Hade alla kontakter enbart gjorts via telefon är det 

möjligt att svarsfrekvensen gällande att ställa upp på en intervju hade ökat, på grund av att 

personen i fråga fick en personligare kontakt. En annan faktor som försvårande 

kontaktprocessen var svårigheten att få tag på kontaktuppgifter till rätt person direkt, utan att 

gå via mellanhänder eller kundtjänst. Trots svårigheter att få tag i ytterligare respondenten har 

de respondenter som blivit intervjuade gett tillförlitliga och överskådliga svar till 

undersökningen. 
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I problemdiskussionen utgick vi från information, remissvar och utvärderingar som 

Finansinspektionen publicerat om MiFID, där både fördelar och nackdelar med direktivet 

diskuterades. Bortsett från den informationen hade vi kunnat intervjua Finansinspektionen för 

att väga deras åsikter mot respondenternas svar, även om en myndighet inte är den typ av 

aktör som studien undersöker. Finansinspektionen är den myndighet som övervakar och 

kontrollerar den finansiella marknaden och är därmed dem som påverkar och reglerar 

direktivet istället för att påverkas utav det. 

 

Tillvägagångssättet för intervjuerna har varit genom personliga möten och intervjuer online, 

sedan har kompletteringar vid behov utförts. Det mest ultimata tillvägagångssättet hade 

givetvis varit att enbart ha personliga intervjuer, eftersom samtalet blir mer spontant och 

utförligt. En relation skapas mellan respondenten och personerna som intervjuar, vilket kan 

bidra till mer utförliga och ingående svar, som annars kan falla bort. Det är en fördel att kunna 

göra mindre kompletteringar och förtydligande kring nya funderingar som dykt upp till 

respondenterna i efterhand. En skrivprocess av det här slaget, bidrar till att nya insikter, 

kunskaper och upptäckter uppstår hela tiden. Nackdelen med att göra kompletteringar via e-

post, är att missförstånd kan uppstå och respondenten kan tolka texten fel och inte förstå 

sammanhanget. Ett samtal via telefon eller ett personligt möte hade varit att föredra för att 

undvika otydligheter.  

 

När intervjufrågorna skickades i förväg kunde respondenterna förbereda sig innan intervjun, 

vilket kan ha sina fördelar. Frågorna kommer därmed inte som en chock och svaren kan vara 

mer genomtänkta när mötet väl äger rum. En nackdel kan däremot vara att svaren som 

respondenterna ger är begränsade och de spontana svar som kan uppstå, riskerar att försvinna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Nordea 

Vilken position har du, kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter? 

What position do you have at Nordea, can you describe your job assignments? 

 

Hur länge har du varit verksam i branschen?   

How long have you been working in this type of business? 

 

Hur har din arbetsroll och arbetsuppgifter förändrats, baserat på MiFID-direktivet under tiden 

du varit verksam? 

How has your job role and job assignments changes/transformed, based on MiFID during the 

time you have worked? 

 

Hur går processen till när en bank ska implementera nya regleringar? 

How does the process look like, when Nordea implement new regulations? 

 

Vilken roll har medarbetarna i en sådan implementeringsprocess? 

What role do the employees have, in the implementation process? 

 

Vilka eventuella svårigheter finns vid implementeringen av regleringarna inom MiFID. 

What difficulties exist in the implementation of MiFID? 

 

Hur har den finansiella marknaden förändrats sedan implementeringen av MiFID I? - 

Exempelvis, konkurrens, antal aktörer, större internationella finansiella utbyten etc. 

How has the financial market changed since the implementation of MiFID I? - For example, 

competition, number of players, greater international financial exchanges etcetera. 

 

Vilka anser du, är dem största skillnaderna/förändringarna mellan implementeringen av de 

första MiFID-direktivet och det nya? 

What do you think, are the biggest differences/changes between the implementation of MiFID 

I and MiFID II? 



 

 

Hur har konkurrensen på marknaden påverkats baserat på MiFID? 

How has the competition on the financial market been affected, based on MiFID. Advantage 

and disadvantage. 

 

Hur tror du provisionsförbudet för oberoende rådgivare, baserat på MiFID II skulle påverka 

rådgivare på den finansiella marknaden? 

How do you think the commission ban, for independent advisors based on the directive, can 

affect the advisors on the financial markets? 

 

Hur kan konkurrensen på marknaden komma att påverkas i relation till provisionsförbudet för 

oberoende rådgivare? Både till för- & nackdel. 

How do you think, the competition on the financial market can be affected, in relation to the 

commission ban for independent advisors? Advantage and disadvantage 

 

Vad anser du om det ökade investerarskyddet som är kopplat till provisionsförbudet? 

What do you think about the increased investor protection that is associated to the 

commission ban? 

 

Provisionsförbudet för oberoende rådgivare är dels en åtgärd för att undvika 

intressekonflikter. Hur hanterar Nordea intressekonflikter mellan rådgivare och kund? 

Commission ban for independent advisors is partly a measure to avoid conflicts of interest. 

How does Nordea handle conflicts of interest between advisers and customers? 

	  



 

Bilaga 2 - Svenska Fondhandlareförening 

Vilken position har du, kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Hur länge har du varit verksam i branschen?   

 

Hur har din arbetsroll och arbetsuppgifter förändrats, baserat på MiFID-direktivet (både första 

och andra) under tiden du varit verksam? 

 

Hur går processen till när nya regleringar implementeras på er arbetsplats? 

 

Vilken roll har medarbetarna i en sådan implementeringsprocess? 

 

Vilka anser du, är de största skillnaderna/förändringarna mellan implementeringen av MiFID 

I och MiFID II? 

 

Vilka eventuella svårigheter finns vid implementeringen av MiFID II? 

 

Hur kan konkurrensen på marknaden komma att påverkas, baserat på MiFID II? 

 

Vad anser du om provisionsförbudet generellt, baserat på MiFID II? 

 

Hur kan konkurrensen på marknaden komma att påverkas i relation till provisionsförbudet? 

 

Hur tror du att provisionsförbudet kommer påverka rådgivningsbranschen? 

 

	  



 

Bilaga 3 - Nordnet 

Vilken position har du, kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Hur länge har du varit verksam i branschen?   

 

Hur har din arbetsroll och arbetsuppgifter förändrats, baserat på MiFID-direktivet under tiden 

du varit verksam? 

 

Hur går processen till när Nordnet ska implementera nya regleringar? 

 

Hur har den finansiella marknaden förändrats sedan implementeringen av MiFID I? - 

Exempelvis, konkurrens, antal aktörer, större internationella finansiella utbyten etc. 

 

Vilka eventuella svårigheter finns vid implementeringen av regleringarna inom MiFID. 

Exempelvis tekniska, gränsöverskridande svårigheter, integrering mellan länder? 

 

Vilka anser du, är dem största skillnaderna/förändringarna mellan implementeringen av de 

första MiFID-direktivet och det nya? 

 

Hur har konkurrensen på marknaden påverkats baserat på MiFID? 

 

Hur tror du provisionsförbudet för oberoende rådgivare, baserat på MiFID II skulle påverka 

konkurrensen och rådgivarna på den finansiella marknaden? 

 

Integration mellan olika handelsplatser inom Europa ska skapa ökad konkurrens enligt 

direktivet. Finns det några hinder eller svårigheter för att integrationen ska bli effektiv i 

praktiken? 

 

Hur hanterar Nordnet intressekonflikter mellan rådgivare och kund? 

 

Vad anser du är viktiga åtgärder att ta till för att öka investerarskyddet för kunder? 

 

	  



 

Bilaga 4 - Fondbolagens förening  

Vilken position har du, kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Hur länge har du varit verksam i branschen? 

 

Hur har din arbetsroll och arbetsuppgifter förändrats, baserat på MiFID-direktivet (både första 

och andra) under tiden du varit verksam? 

 

Hur går processen till när nya regleringar implementeras på er arbetsplats? 

 

Vilken roll har medarbetarna i en sådan implementeringsprocess? 

 

Vilka anser du, är de största skillnaderna/förändringarna mellan implementeringen av MiFID 

I och MiFID II? 

 

Vilka eventuella svårigheter finns vid implementeringen av MiFID II? 

 

Hur kan konkurrensen på marknaden komma att påverkas, baserat på MiFID II? 

 

Vad anser du om provisionsförbudet generellt, baserat på MiFID II? 

 

Hur kan konkurrensen på marknaden komma att påverkas i relation till provisionsförbudet? 

 

Hur tror du att provisionsförbudet kommer påverka rådgivningsbranschen? 

 

Vi frågade tidigare om vilka eventuella svårigheter det finns vid implementeringen av 

regleringar inom MiFID. Kan du komma på fler potentiella svårigheter, exempelvis tekniska 

svårigheter, gränsöverskridande svårigheter, integrering mellan länder? 

 

 


