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Bakgrund:         Markets in Financial Instruments Directive, MiFID, har implementerats i svensk 

lag 2007 med syfte att dels konkurrensutsätta värdepappersmarknaden för att 
uppnå effektivitet samt lägre transaktionskostnader, dels att stärka 
investeraren genom att öka investerarskyddet. Direktivet skulle även främja 
förtroendet på marknaden. Efter MiFID:s införande uppmärksammades 
tveksamheter om huruvida direktivet fått tilltänkta effekter. Detta väckte 
författarnas intresse att undersöka direktivets effekter samt vilken inverkan 
detta haft för investerares förtroende. 

 
Syfte:  Att undersöka hur olika aktörer på svenska värdepappersmarknaden upplevt 

förändringar som skett efter införandet av MiFID 2007, samt vilken inverkan 
direktivet har haft för värdepappersmarknaden och för mindre investerares 
förtroende. 

 
Metod:  Studien utgår från en kvalitativ metod med en deduktiv ansats för att belysa, 

tolka och förstå problemområdet. För att undersöka vad aktörer på marknaden 
anser om olika skeenden efter implementeringen av MiFID, tillämpades 
semistrukturerade intervjuer. Respondenterna delades även in i tre kategorier: 
investerare, tillsynsmyndighet och värdepappersföretag, i syfte att 
representera den svenska värdepappersmarknaden. Dessa kategorier är 
representerade av Aktiespararna, Finansinspektionen, Fondhandlarna samt 
Nordea. 

 
Resultat &  
slutsatser:  Undersökningen tyder på att mindre investerares okunskap, omedvetenhet 

och avsaknad av ett kritiskt tänkande leder till vissa problem på marknaden. 
Informationsöverflödet, som införts i och med MiFID, tenderar att ha lett till mer 
förvirring bland icke-professionella kunder. Vidare finner undersökningen att 
icke-professionella investerare saknar övervaknings- och kontrollmöjligheter 
men likväl tenderar de att lita på värdepappersföretag. Detta sker genom en 
förlitan på reglering, regleringsmekanismer, långsiktiga relationer och tidigare 
erfarenheter, som vid en närmare granskning uppvisar vissa brister. Detta gör 
att investerare kan ha en ogrundad förhoppning om att de är skyddade och 
gör bästa möjliga investering, vilket i sin tur upprätthåller förtroendet för 
marknaden såväl som tilliten mellan värdepappersföretag och investerare. 
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Background:  Markets in Financial Instruments Directive, MiFID, was implemented in 

Swedish law in 2007 and aimed to increase competition of the securities 
market in order to achieve efficiency and lower transaction costs and to 
enhance investor protection. Another aim was to increase confidence in the 
market. After the implementation of MiFID some doubts had been highlighted 
regarding its intentional effects. This evoked the authors’ interest to examine 
the directive’s effects and its impact on investors’ trust. 

 
Aim:  To examine how various participants in the Swedish securities market 

experienced changes since the implementation of MiFID in 2007, and its 
impact on the securities market and minor investors' trust.   

 
Method:  The study applied a qualitative method with a deductive approach to describe, 

interpret and understand the problem area. To examine what the market 
participants think about different events following the implementation of MiFID, 
semi-structured interviews were used. Furthermore, the participants were 
divided into three categories: investors, regulatory and investment firms, to 
represent the Swedish securities market. These are represented by the 
Aktiespararna, Finansinspektionen, Fondhandlarna and Nordea.  

 
Result &    
conclusions:  The study indicates that some of the problems in securities market are related 

to minor investors' unawareness and lack of knowledge as well as critical 
thinking. Information overload, as introduced by MiFID, tend to generate more 
confusion among unprofessional investors. Furthermore, the study finds that 
minor investors do not have monitoring and control possibilities, yet they tend 
to trust in the investment firms. This trust is based upon a reliance on 
regulation, regulatory mechanisms, long-term relationships and past 
experiences, which though at a closer examination shows some flaws. As the 
result of this the minor investors may have an unsupportive belief that they are 
protected and are making the best possible investments, which continues to 
preserve the confidence in the market as well as the trust between investment 
firms and investors. 
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Ordlista och förklaring av begrepp 

 
Algoritmhandel Handel där order genereras av ett elektroniskt system utifrån 

förutbestämda instruktioner och parametrar. Ett exempel på detta är 
högfrekvenshandel som innebär att investeringsbesluten fattas mycket 
snabbt av en dator, som programmerats för att läsa av marknadsrörelser 
och olika aktörers beteende. (Finansinspektionen 2012a, s. 6) 

 
Avveckling  När köpare och säljare gjort upp en affär. (Avanza 2013) 
 
Avvecklingssystem Används för överföring av betalningar och värdepapper på 

finansmarknaden. (SOU 2006:50, s. 144) 
 
Börs Ett företag som har tillstånd från Finansinspektionen för att driva 

reglerade marknader för handel med värdepapper. Marknad för handel 
med värdepapper såsom aktier (fondbörs), varor (varubörs), eller valutor 
(valutabörs). (Lag 2007:528, 1 kap. 5§, Avanza 2013) 

 
Courtage Provision som betalas vid köp eller försäljning av värdepapper. 

(Aktiespararna 2013) 
 
Day trader  En person som gör många och mycket kortsiktiga aktieaffärer. 

(Aktiespararna 2013)  
 
Dark pools  Orderböcker utan synliga volymer, där stora order läggs i syfte att 

begränsa prispåverkan. Handel där priser och volymer inte offentliggörs 
för icke inblandade parter.  (Finansinspektionen 2012a, s. 12) 

 
Derivatinstrument Finansiella kontrakt som är kopplade till händelser eller förutsättningar vid 

en specifik tidpunkt eller tidsperiod i framtiden. Värdet på ett 
derivatinstrument är kopplat till värdet på underliggande tillgång. Derivat 
omfördelar risk och kan därför användas både för att öka eller minska 
investerarnas riskexponering. Exempel på derivatinstrument är optioner, 
terminer och swappar. (SOU 2006:50, s. 194) 

 
Finansiella  
Instrument Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och 

finansiella derivatinstrument. (Lag 2007:528, 1 kap. 4§) 
 
Fragmenterad  
marknad  När handeln med värdepapper sker på många olika handelsplatser. 

(Finansinspektionen 2012a, s. 12)  
 
Handelsplattform Ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading Facility, MTF) som 

drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och erbjuder enklare 
möjligheter till handel än på en reglerad marknad. (Finansinspektionen 
2010, s. 41) 

 



Handelsplats  Marknad för handel med finansiella instrument, exempelvis 
värdepappersföretag som organiserar handel, börser eller 
handelsplattformar. Kallas också marknadsplats.  

 
Likviditet  Hur snabbt en tillgång kan omvandlas till kontanter. (Avanza 2013) 
 
Multilateral  
handelsplattform  
(MTF) Alternativa handelsplatser för handel med värdepapper upptagna för 

handel på reglerad marknad och som drivs av ett värdepappersföretag 
eller en börs, exempelvis Chi-X och Burgundy. MTF kan också vara 
handelsplatser för mindre företags aktier som inte är upptagna på en 
reglerad marknad, exempelvis First North, Aktietorget och Nordic MTF. 
(Lag 2007:528, 1 kap. 5§, Finansinspektionen 2012a, s. 12) 

 
Orderbok,  
orderdjup Lista/bok över vilka köp- respektive säljorder som för tillfället är lagda för 

en viss aktie. (Avanza 2013) 
 
OTC  
(Over the Counter) Handel som sker direkt mellan en köpare och säljare, men utanför en 

marknadsplats. OTC-derivat är derivat som handlas mellan två parter utan 
att gå genom en marknadsplats och som har helt eller delvis dold 
orderinformation. (Finansinspektionen 2010, s. 41)  

 
Reglerad marknad  Ett multilateralt system som sammanför eller möjliggör sammanförande av 

ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument. (Lag 2007:528, 1 
kap. 5§) 

 
VPC – 
Värdepappers- 
centralen Bolag som sköter aktieböckerna åt de företag som är anslutna till VP-

systemet. VPC hanterar aktieägarnas VP-konton, utfärdar VP-avier, 
förmedlar aktieutdelningar etc. (Aktiespararna 2013)
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1. Inledning 

 
På värdepappersmarknaden bedrivs handel med olika finansiella instrument som exempelvis 
aktier. Utbudet av aktier, fonder och andra värdepapper har på senare tid vuxit avsevärt. För att 
en investerare ska kunna genomföra transaktioner på värdepappersmarknaden krävs en 
förmedlare. Dessa förmedlare består av olika värdepappersbolag som exempelvis banker och 
mäklarfirmor. Med deras hjälp och kunskap fattar många investerare sina affärsbeslut som 
sedan värdepappersbolaget utför. Denna handel har tidigare varit föremål för olika nationella 
regleringar, emellertid har internationalisering, globalisering och teknikutveckling medfört nya 
behov och krav på finansmarknaderna. Behoven inom den Europeiska unionen består bland 
annat av en harmonisering av regler för att underlätta handeln och integrering av 
finansmarknaderna inom unionen. 
 
Detta gav upphov till Markets in Financial Instruments Directive, MiFID, ett gemensamt 
regelverk för värdepappersmarknaderna inom EU som togs fram 2004, vilket skulle vara 
utfärdat i medlemsländerna senast 2007 (Finansinspektionen 2012b). Direktivet hade uttalade 
syften och mål som skulle uppnås genom en avreglering och konkurrensutsättning av 
värdepappersmarknaden (Spängs 2012). Vidare ämnade MiFID att stärka investerares 
ställning, öka transparensen samt förtroende på marknaden (SOU 2006:50, s. 87–88, 290). 
Genomgående i huvudbetänkandet av värdepappersmarknadsutredningen (2006:50) 
framkommer vikten av förtroende på marknaden samt hur aktörerna ska handla för att 
upprätthålla det. Dessutom skildras förtroende och tillitens betydelse för ekonomin frekvent i 
media, offentliga utredningar och andra skrifter. ”Ett värdepappersinstitut skall även i övrigt 
handla på ett sätt så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls” så 
beskrivs bland annat värdepappersföretagens uppgift i värdepappersmarknadslagens 8:e kap 
1§. Detta belyser återigen vikten av förtroende på värdepappersmarknaden samt betydelsen av 
värdepappersföretagens funktion. 
    
Emellertid har det förekommit i artiklar i media om att MiFID kanske inte fått tilltänka effekter, 
bland annat när det kommer till investerarskyddet finns det frågetecken om huruvida det har 
stärkts eller inte. Denna problematik väckte författarnas intresse att undersöka vilka effekter 
MiFID haft för den svenska värdepappersmarknaden och i synnerhet för mindre investerares 
förtroende.   

1.1 MiFID:s framväxt 

Arbetet med att skapa en integrerad marknad för finansiella tjänster inom EU har pågått under 
en längre tid. Redan i grundfördraget 1957 fanns idéerna om en inre marknad utan hinder för 
varor, tjänster, kapital och personer. Motiven bakom detta arbete har bland annat varit att skapa 
bättre förutsättningar för effektivare handel med finansiella instrument, väl fungerande och 
effektiva marknader samt ett ökat investerarskydd. (EU upplysningen, 2012a) De första riktigt 
betydelsefulla stegen för en inre marknad togs dock först under 1980-talet genom antagandet 
av den europeiska enhetsakten, som bland annat lade grunden för att direktivet om 
investeringstjänster inom Värdepappersområdet, ISD (Investment Services Directive), kunde 
införas 1993 (EU upplysningen, 2012b). Direktivet syftade till att realisera den inre marknaden 
på värdepappersområdet genom implementerandet av minimiregler för värdepappersinstituts 
verksamheter. (DIREKTIV 93/22/EEG, SOU 2006:50, s. 57–61) 
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Emellertid framkom det relativt snabbt att det fanns brister med ISD. Avsedda 
harmoniseringseffekter uteblev och regelverket ansågs oflexibelt och omodernt. Direktivet blev 
således snabbt föråldrat eftersom regleringen bland annat inte omfattade många nytillkomna 
affärsalternativ och skeenden på värdepappersmarknaden. Det ansågs även vidare att 
investerarskyddet blev drabbat av detta, vilket genererade nya krav på förstärkt investerarskydd 
och att ge kunden bästa möjliga resultat. (SOU 2006:50, s. 62–63)  
 
Arbetet fortsatte således för att förbättra villkoren för finansmarknaderna inom Europeiska 
unionen. Europeiska rådet uppgav att det var strategiskt viktigt att de nya villkoren skulle kunna 
genomföras innan 2005 då det ansågs vara ”en avgörande del av Europas strategi för tillväxt 
och sysselsättning.” (Europeiska gemenskapens officiella tidning 2002, s. 1). 
Målet med den nya handlingsplanen beskrevs vidare vara ”en gemensam marknad för 
institutionella företag kombinerad med öppna och säkra marknader för privata investerare som 
alla verkar under gällande försiktighetsregler och övervakning och som utvecklas mot en 
optimal gemensam finansmarknad.” enligt den Europeiska gemenskapens officiella tidning 
(2002, s. 1). 
 
Som beskrivits ovan, antogs ett nytt direktiv av Europaparlamentet år 2004 som skulle ersätta 
det gamla investeringstjänstedirektivet (ISD 1993). MiFID eller ”Markets in Financial Instruments 
Directive” blev ytterligare ett steg för att integrera medlemsländerna genom att skapa 
gemensamma regler för den finansiella marknaden. Inspirationen vid utarbetandet av MiFID 
kom från USA, där handeln sker även på alternativa marknadsplatser sedan många år tillbaka. 
Det som skiljer dessa två system är att i USA ska orderutförande ske enbart mot premissen att 
få det bästa priset åt kunden.  I Europa finns det emellertid flera andra faktorer som mäklare ska 
ta hänsyn till. Dessa är likviditet, transaktionskostnaden, likhet mellan order och 
exekveringshastighet. Tanken bakom dessa faktorer var att försöka uppnå en högre effektivitet 
och kvalité i orderutförandet. Emellertid öppnar detta förfarande upp för möjligheten att 
effektivitet uppnås på bekostnad av ett bättre pris. Detta förhållningsätt i MiFID innehåller 
således ett visst mått av målinkongruens. (Degryse, de Jong och van Kervel 2011, s. 3, 31)   
 
MiFID skulle uppnå effektivitet genom konkurrensutsättning vilken i sin tur skulle minska 
transaktionskostnader och skapa en överskådligare marknad med bättre informationsflöden. 
MiFID syftade också till att förändra fyra huvudsakliga områden: tillkomsten av nya 
handelsplatser som multilateral trading facilities (MTF:er); ökad genomlysning med nya 
rapporteringskrav; ökad investerarskydd genom att reglera värdepappersföretags relation till 
kunden samt upprättande av en tillsynsmyndighet som ska kontrollera direktivets 
regelefterlevnad. (SOU 2006:50, kap. 3) För att harmonisera MiFID:s bestämmelser på den 
svenska värdepappersmarknaden införlivades reglerna i svensk lag genom, 
värdepappersmarknadslagen Vpml, 2007. De områden som syftade till att stärka 
investerarskyddet är exempelvis regler kring bästa orderutförande, kundklassificering, 
intressekonflikter med mera (SOU 2006:50, s. 23, 85–86). 

1.2 Problemdiskussion 

Värdepappersmarknaden är av stor betydelse för samhällsekonomin och dess utveckling. Den 
bidrar till viktig kapitalförsörjning och allokering, och om den slutar att fungera får hela 
samhällsekonomin stora problem. Exempel på detta kan urskiljas från finanskrisen 2008 som 
startade med Lehman kraschen i USA (Europaportalen 2012), vilket fick konsekvenser världen 
över. Den är även mer komplex och svår att förstå för många. Detta eftersom marknaden 
handlar med ekonomiska värden och instrument som kan vara svåra att begripa. Att köpa en ny 
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bil eller att handla kläder, som är fysiska föremål, kan utvärderas genom att ta på och pröva 
dem, man kan även snabbt avgöra om man är missnöjd med varan eller tjänsten. 
 
Detta är däremot betydligt mer besvärligare med finansiella instrument och produkter, såsom 
aktier, fonder och optioner, då dessa oftast är immateriella produkter som innehåller 
spekulationer om framtida ekonomiska värden. Att dessa värden dessutom svänger upp och ner 
och ibland är kopplade till skeenden på andra marknader skapar osäkerhet. Denna osäkerhet är 
något som präglar värdepappersmarknaden. Oförståelse och osäkerhet gör att många tenderar 
till att avstå från att placera sina pengar på värdepappersmarknaden. Det är bland annat genom 
värdepappersföretagens förmåga, trovärdighet och förutsägelser om framtiden som gör att vi 
vågar placera kapital på värdepappersmarknaden. Därför spelar förtroende och tillit en så stor 
roll på denna marknad, om detta saknas kommer få våga ta risker och göra investeringar, vilket 
gör att ekonomin kan fungera sämre eller till och med att avstanna. (Swedsec 2011) 
 
Det blir därför av intresse och viktigt att undersöka på vilka sätt ett direktiv, som avser att 
förändra värdepappersmarknaden, inverkar på marknaden och på investerares förtroende. 
MiFID avskaffade börsernas monopolläge och gav utrymme för andra aktörer att komma in på 
värdepappersmarknaden. På detta sätt var det menat att skapa konkurrens bland aktörerna och 
det skulle leda till högre effektivitet med lägre transaktionskostnader och rättvisande priser, 
vilket skulle gynna investerare. Samtidigt framgår det i media att marknaden har blivit 
fragmenterad vilket bland annat försvårat genomlysningen. Från exempelvis Spängs (2012) 
artikel ”Spararna betalar priset för oöverskådlig börshandel” beskrivs bland annat att ”Få om ens 
någon har idag längre samlad kontroll över om aktieaffärerna görs upp till bästa pris.”. Detta 
resulterar enligt Spängs i att mindre investerares deltagande på exempelvis Stockholmsbörsen 
minskar. Från Degryse, de Jong och van Kervel (2011, s. 1–3) undersökning, om hur 
holländska aktiers likviditet påverkats av fragmenteringen efter införandet av MiFID, kan även 
utläsas att det fanns ett asymmetriskt förhållande bland olika investerare på den holländska 
marknaden. Fragmenteringen kan enligt författarna leda till olika konsekvenser beroende på om 
det handlar om större investerare, som kan verka på den globala marknaden och som har 
tillgång till samtliga handelsplatser eller de lokala som oftast enbart har tillgång till de större 
reglerade marknaderna. En av konsekvenserna är att det kan leda till att vissa aktörer lämnar 
marknaden och aktörer som innehar informationen kan ha en ekonomisk fördel av sin position 
(Ibid., s. 2).   
 
Således var syftet och målet med införandet av MIFID bland annat att stärka investerarskyddet 
och förtroendet på värdepappersmarknaderna samt motverka informationsasymmetri såväl som 
andra missförhållanden. Den största risken för investerare är ofta anslutet till bristande 
information. Det är därför av vikt att riktlinjer och regleringar utjämnar olika styrkeförhållanden 
som råder mellan investerare och värdepappersföretag. Under de senaste fem åren, efter 
införandet av MiFID har det däremot alltså framkommit att det finns brister med direktivet. De 
tilltänkta fördelarna som en effektivare och transparant marknad, utförligare och bättre 
information, bättre pris samt stärkt investerarskydd är ifrågasatt. Aktiemarknaden har blivit 
fragmenterad och svår att överblicka, vilket gör att det blir svårt att få en samlad prisbild som i 
sin tur medför nya risker enligt Finansinspektionen (2010 s. 6). 
 
Från ovangjorda skildring tenderar MiFID att skapa effekter såsom fragmentering som i sin tur 
skapar förändrade förutsättningar för investerare, vilket således även borde ha en inverkan på 
förtroendet. Vilka effekter har direktivet haft på svenska värdepappersmarknaden? Har 
direktivet fått avsedda effekter och stärkt investerarskyddet? En annan fråga som aktualiseras 
är hur medvetna mindre investerare är om dessa skeenden på marknaden och vilken inverkan 
detta får på övervakning samt genomlysning. Det är således även av intresse att granska hur 



~ 4 ~ 
 

informationen delges till investerarna och deras medvetenhet om exempelvis fragmenteringen 
på marknaden? Var och hur sker värdepappersföretagens handel? Hur tolkar 
värdepappersföretagen egentligen direktivet om bästa möjliga pris, intressekonflikter och 
kundklassificering? Vad kan allt detta i sin tur ha för inverkan på mindre investerares förtroende 
för värdepappersmarknaden och värdepappersföretag? 

1.3 Undersökningsfrågor 

 Hur har investerarnas handelsbeteende förändras sedan införandet av MiFID? 

 Hur har övervakning samt genomlysning påverkats och förändrats efter införandet av 
MiFID? 

 Hur upplever aktörerna informationsgivningen till investerare samt processerna som 
berör exempelvis bästa order utförande, kundklassificering och intressekonflikter? 

 Vilken inverkan har MiFID och dess effekter haft för förtroendet på 
värdepappersmarknaden?  

1.4 Syfte 

Att undersöka hur olika aktörer på svenska värdepappersmarknaden upplevt förändringar som 
skett efter införandet av MiFID 2007, samt vilken inverkan direktivet har haft för 
värdepappersmarknaden och för mindre investerares förtroende. 

1.5 Avgränsningar 

Denna undersökning har endast berört svenska förhållanden och de svenska aktörernas 
upplevelser och åsikter. Undersökningen tar vidare bara hänsyn till utvalda delar av MiFID. 
Dessa delar berör främst investerarskyddet som framställs i kapitel 8 i 
värdepappersmarknadslagen. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs och redogörs för metoder som använts vid datainsamling, urval av 
respondenter och även kritik som kan riktas mot detta. 

2.1 Forskningsansats 

Avsikten med denna studie är att undersöka hur olika aktörer påverkats och upplevt 
förändringar som skett efter införandet av MiFID 2007, samt vilken inverkan direktivet haft för 
värdepappersmarknaden och för mindre investerares förtroende. Undersökningen har därför 
utgått från en kvalitativ forskningsmetod eftersom insamlingen av data ska bidra till en djupare 
förståelse och belysa olika aspekter efter införandet av MiFID på svenska 
värdepappersmarknaden. Undersökningen avser inte att mäta förtroende utan snarare 
deskriptivt belysa och skildra hur områden som teoretiskt är av betydelse, för förtroendet på 
värdepappersmarknaden, har påverkats efter implementerandet av MiFID. Genom att 
undersöka och tolka denna unika kontext avser studien att belysa och berika forskningen på 
området.  
 
Vidare utgår undersökningen från teorier om förtroende samt MiFID, vilket innebär att en 
deduktiv forskningsansats valts för att utföra studien. Intentionen är således att deduktivt belysa, 
tolka och förstå utifrån befintliga teorier.  

2.2 Val av respondenter 

Respondenterna valdes ut via ett icke-sannolikhetsurval med hänsyn till studiens syfte och 
frågeställningar (Denscombe, 2009, s. 36–37, 52). Eftersom undersökningen har till avsikt att ta 
reda på vad olika aktörer anser om olika skeenden efter implementeringen av direktivet och 
vilka konsekvenser det haft för förtroendet på svenska värdepappersmarknaden, delades 
aktörerna in i tre olika kategorier: investerare, tillsynsmyndighet och värdepappersföretag. För 
att få en så representativ och heltäckande bild av vad aktörer på svenska 
värdepappersmarknaden anser, har följande organisationer valts ut: Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund (Aktiespararna), Finansinspektionen (FI), Svenska Fondhandlareföreningen 
(Fondhandlarna) samt Nordea.    

2.2.1 Intervjuobjekt 

Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation som verkar för att bästa möjliga 
förutsättningar ges till sparare som investerar i aktier och andra värdepapper (Aktiespararna 
2012). Mot denna bakgrund valdes Aktiespararna ut som en trovärdig respondent och 
representant för investerarna i Sverige. Vi ansåg att Leif Vindevåg, rådgivare på Aktiespararna, 
var den person som kunde uttala sig bäst om MiFID:s konsekvenser. Detta eftersom han varit 
medförfattare för remissyttranden angående MiFID samt att han skrivit ett antal artiklar i ämnet. 
Han har tidigare arbetat som bankdirektör på SEB, samt varit utredningschef och rådgivare på 
Stockholmsbörsen. 
 
Finansinspektionen är den utsedda tillsynsmyndigheten i Sverige för finansmarknaden. 
Myndighetens uppdrag är således att övervaka företagen på värdepappersmarknaden och 
medverka till att det finansiella systemet är effektivt samt att det finns ett gott konsumentskydd 
(Finansinspektionen 2012c). Finansinspektionen är på det sättet en viktig aktör på 
värdepappersmarknaden och följaktligen också en viktig respondent i undersökningen. På 
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Finansinspektionen intervjuades finansinspektören Håkan Dahlberg. Han arbetar på enheten 
”Tillsyn investerarskydd” vars uppgift bland annat är att övervaka hur värdepappersföretag följer 
regelverket, hur de informerar om till exempel intressekonflikter och incitament samt hur de 
sköter sin dokumentation. Tidigare har han arbetat inom värdepappersbranschen med bland 
annat rådgivningsfrågor. 
 
Fondhandlarna är en intresseorganisation som består av 31 stycken banker och 
värdepappersföretag. Föreningen verkar för svenska värdepappersföretags gemensamma 
intressen och har bland annat till uppgift att: arbeta för ett högt förtroende för den svenska 
värdepappersmarknaden och verka för effektiva och konkurrenskraftiga regelverk och 
infrastrukturer (Fondhandlarna 2012). På Fondhandlarna genomfördes intervjun med Lars Afrell 
som tidigare varit chef på Finansdepartementet, under implementerandet av MiFID, och är idag 
chefsjurist på Svenska Fondhandlarföreningen. 
 
Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa och har den största kundbasen i Norden. 
Banken har verksamhet i nio länder: Danmark, Finland, Norge och Sverige, Estland, Lettland, 
Litauen, Polen och Ryssland. I de nordiska länderna har Nordea ofta en ledande position, både 
på privat- och företagssidan. (Nordea 2012) På Nordea intervjuades Lars Jonasson som arbetat 
inom Nordea i 35 år med värdepappersfrågor, investeringsrådgivning och asset management. 
De senaste tio åren har han arbetat som Risk & Compliance officer vars uppgift bland annat 
består av att anpassa Nordeas metoder och arbetssätt utefter gällande lagar, regler och egna 
policys. Compliance är en oberoende funktion som har en kritisk och granskande roll inom den 
egna organisationen. Mot den bakgrunden anses Fondhandlarna och Nordea utgöra trovärdiga 
företrädare och respondenter för värdepappersföretagen på svenska värdepappersmarknaden.   

2.3 Insamling och analys av data 

För att erhålla en djupare förståelse och fånga aktörers uppfattning har undersökningens empiri 
huvudsakligen baserats på semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009, s. 267–269) 
redogör för att fördelen med intervjuer är att de bland annat frambringar djupgående och 
detaljerad data. Intervjuer medför även en viss flexibilitet eftersom korrigeringar kan utföras 
under intervjuprocessen, undersökningsområden och frågor kan på så sätt utforskas mer 
grundligt.  
 
Semistrukturerade intervjuer har en låg grad av standardisering och låg grad av strukturering. 
Med detta menas att intervjun består av öppna frågor där intervjupersonen kan svara med egna 
ord men utan förutbestämd ordning. (Patel & Davidsson 2003, s. 78) Med semistrukturerade 
intervjuer blir således intervjun mer flexibel eftersom intervjuaren låter respondenten styra över 
ordningsföljden av frågor. På detta sätt kan den intervjuade utveckla tankegångar och ge ett 
mer uttömmande svar. (Denscombe 2009, s. 234–235) 
 
Fyra olika intervjuguider konstruerades i undersökningen (se bilaga), en för varje kategori av 
aktörer på marknaden. Således skapades en för Aktiespararna och Finansinspektionen. För 
kategorin värdepappersföretag utformades två olika guider, detta eftersom Nordea arbetar mer 
på verksamhetsnivå med direktkontakt till investerare. Vidare utformades intervjuguiderna med 
öppna frågor i olika block som var kopplade till teorier och direktivet. Detta arbetssätt förenklar 
navigeringen vid intervjun samtidigt som det ger intervjupersonen möjlighet att ge så 
uttömmande svar som möjligt. Tillvägagångssättet gör det även lättare att ställa följdfrågor. 
 
För att respondenternas svar ska registreras och återges på ett korrekt sätt användes 
bandinspelning vid samtliga intervjuer. Arbetet med transkribering inleddes i nära anslutning till 
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intervjuerna för att därefter bearbetas och utgöra underlag för tolkning. För att enklare finna 
mönster samt för att presentera resultatet sammanställdes intervjuerna först utefter den 
praktiska referensramen. Därefter analyserades intervjupersonernas utsagor och upplevelser 
med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

2.3.1 Fördelar och nackdelar vid bandinspelning 

Vid användandet av bandinspelningar beskriver Denscombe (2009, s. 259) att det ska beaktas 
att inspelningar endast fångar det talade ordet. Således kan den icke-verbala kommunikationen 
i form av exempelvis kroppsspråk och andra kontextuella faktorer missas. Ytterligare en nackdel 
är att intervjuobjekten även kan känna sig hämmade av inspelningsprocessen. Emellertid blir 
många intervjupersoner mer avspända om inspelnings- och intervjuprocessen sköts på ett bra 
sätt. Genom att låta intervjupersonerna inledningsvis berätta om sin arbetsbakgrund och 
arbetsplats för att därefter gå mer djupare in på frågor, har intervjupersonerna blivit mer 
avspända under intervjun. Således har goda förberedelser kunnat reducera ovan nämnda 
omständigheter. Fördelarna med bandinspelningar är dock att allt som sägs och all information 
som kommer fram finns permanent sparat samt är lättillgängligt. Data är även åtkomlig för 
exempelvis forskare som vill kontrollera den. Ljudinspelningar medför också att intervjuaren inte 
behöver föra anteckningar i samma utsträckning vilket gör att intervjupersonerna kan känna sig 
mer avslappnade.   

2.3.2 Dokument 

Undersökningen har även använt sekundära källor som offentliga utredningar, lagtext, direktiv 
och remissvar. Dessa dokument har använts i syfte att skapa en bättre förståelse för bland 
annat MiFID:s innebörd och ändamål. På så sätt har författarna skaffat sig en bättre 
tolkningsbas för undersökningen samt för respondenternas redogörelser. 

2.4 Källkritik  

De primära källor som ligger till grund för undersökningen är intervjuer med fyra aktörer på den 
svenska värdepappersmarknaden. Alla intervjupersoner har haft kunskap och inblick i frågorna 
som ska besvara undersökningens syfte. Den kritik som eventuellt kan riktas mot 
undersökningens respondenter är att det finns en risk att dessa ger en för allmän bild av 
skeenden på marknaden och inom vissa områden. Detta eftersom några av dem är större 
intresseorganisationer samt att detaljkunskap inom alla tillfrågade områden är svårt att inneha.  
Därmed kan vissa nyanser och skeenden förbigås från undersökningen. Likväl anses utvalda 
respondenter, utifrån gällande förutsättningar och resurser, som representativa för den svenska 
värdepappersmarknaden. Detta då intervjupersonerna var insatta på området samt att 
organisationerna står för olika intressen och perspektiv på marknaden, vilket gör att 
informationen från dessa källor anses som trovärdig. 
 
Ytterligare källor som använts i undersökningen är främst statliga utredningar, lagtext och 
publicerade vetenskapliga artiklar som därför anses tillförlitliga.   

2.5 Metoddiskussion  

I kvalitativ forskning används ofta andra bedömningsformer än reliabilitet och validitet, som är 
vanliga i den kvantitativa. Det som främst granskas är undersökningens trovärdighet, som i sin 
tur är uppdelat i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 
(Bryman & Bell 2005, s. 50). För att stärka tillförlitligheten har undersökningen utförts i största 
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möjlig mån efter etablerade vetenskapliga mallar och regler. Tillförlitligheten kunde ytterligare ha 
stärkts genom en kontroll av den transkriberade intervjun med informanterna (Denscombe 
2009, s. 266). På detta sätt hade intervjupersonerna kunnat korrigera olika fakta som eventuellt 
missuppfattats. Vidare skildras resultat och tillvägagångssätt utförligt så att undersökningens 
överförbarhet och pålitlighet kan bedömas. Detta då en bedömning av dessa kriterier fodrar 
”fylliga redogörelser” enligt Bryman och Bell (2005, s. 307). När det kommer till att styrka och 
konfirmera undersökningen har ovan beskrivna förfaranden minskat den eventuella inverkan 
författarna kan ha på undersökningen. Detta eftersom läsaren själv får bättre förutsättningar att 
bedöma resultatet och presenterade slutsatser.   
 
Användandet av intervjuer medför att det kan vara svårt att uppnå objektivitet och konsistens 
enligt Denscombe (2009, s. 268–269, 383). Detta beror på att forskaren, kontexten och 
deltagarna tillsammans konstruerar unik data i en unik situation. Data som framkommer i detta 
sociala sammanhang kan inte återskapas eftersom omständigheter och omvärld konstant 
förändras. Emellertid är det viktigt att påtala att all forskning på något sätt är påverkad av dem 
som utför den. Detta har författarna tagit i beaktning i den utsträckning det går genom att 
försöka ha kontroll över egna värderingar och utföra intervjuerna enligt vedertagna rutiner. 
 
Vidare baseras denna undersökning huvudsakligen på några få utvalda aktörer på 
värdepappersmarknaden. Även om dessa aktörer kan anses som representativa utifrån 
undersökningens syfte, bör det framhållas att tillvägagångssättet även innebär att övriga 
aktörers enskilda åsikter och intressen inte tas upp i studien. För att stärka undersökningens 
trovärdighet hade möjligtvis en enkätundersökning kunna genomförts riktad till exempelvis 
investerare och värdepappersföretag. På så sätt skulle många fler aktörer kunna uttrycka sina 
åsikter och upplevelser. Emellertid är detta ett tidskrävande arbete och kräver stora resurser, 
vilket det inte finns utrymme för i denna undersökning. Det är vidare svårt att fånga individers 
upplevelser och skildringar via en enkätundersökning eftersom det kan vara svårt att beskriva 
detta i löptext.  
 
En annan kritik som brukar riktas mot kvalitativ forskning är bristande transparens (Bryman & 
Bell 2005, s. 320–321) Detta har undersökningen tagit i beaktning genom att tydligt redogöra för 
intervjuobjektens person och organisation, samt att presentera resultat, analys och 
tillvägagångssättet så tydligt som möjligt.   

2.6 Genomförande 

Respondenterna kontaktades ursprungligen via telefon eller e-post, där de informerades om 
syftet med undersökningen och vilka områden i MiFID det skulle läggas fokus på. Intervjuerna 
genomfördes därefter på respondenternas arbetsplatser och tog mellan 60 till 90 minuter. De 
utfördes i enskilda konferensrum eller på respondentens arbetsrum, vilket var relativt lugna och 
avslappnade miljöer.  
 
Arbetet med att transkribera intervjuerna påbörjades vartefter de genomfördes. Därefter har 
materialet bearbetas och studerats för att finna tankar och mönster med utgångspunkt i 
frågeställningarna och undersökningens syfte. Sedan har underlaget genomlästs åtskilliga 
gånger för att säkerställa att resultat och analys är förankrade i empirin. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för utvalda teorier som ansetts relevanta för undersökningen. Dessa 
kommer även ligga till grund för analys och tolkning av det empiriska materialet.  

3.1 Agent-principal teori 

En central teori som används i denna undersökning för att förstå relationen mellan aktörer på 
svenska värdepappersmarknaden är agent-principal teorin.  I grunden representerar teorin 
relationen där principalen delegerar ett ärende till agenten som i sin tur ska utföra arbetet. 
Dessa förhållanden regleras i kontraktet mellan parterna. I agent-principal relationen uppstår det 
även olika problem. Eftersom agenten och principalen ofta har olika mål och intressen krävs 
någon form av övervakning av agentens arbete, vilket kan var både svårt och kostsamt. Ett 
annat problem är att agenten och principalen har olika riskpreferenser, det vill säga att de har 
olika riskbenägenhet, som i sin tur påverkar deras handlande och beslut. (Eisenhardt 1989, s. 
58) 
 
Agent-principal teorin ämnar till bland annat att belysa och förstå problemen med att uppnå det 
mest effektiva kontraktet mellan parterna. Emellertid har teorin ett antal grundläggande 
antaganden om verkligheten. Dessa är bland annat att människor är begränsad rationella, har 
sär- och egenintressen och är olika riskbenägna. Agentens egenintressen föranleder ett är 
opportunistiskt beteende som delas in i adverse selection samt moral hazard. Moral hazard 
uppstår när principalen inte kan identifiera samt kontrollera att agenten i processen gör det som 
denne ålagts. Adverse selection kan exemplifieras med en situation där agenten hävdar inneha 
en viss kvalifikation vid kontraktavgörandet och principalen inte kan bedöma färdigheten på 
förhand. Det förekommer således informationsasymmetri i relationen eftersom agenten oftast 
besitter en kompetens som principalen efterfrågar och har svårt att kontrollera samt att 
information är en handelsvara. (Eisenhardt 1989, s. 61) Således finns det flera problem med 
själva kontraktet eftersom relationerna präglas av opportunistiskt beteende, 
informationsasymmetri, samt aktörernas olika riskpreferenser. (Ibid., s. 58–59, Eriksson-
Zetterquist et. al. 2006, s. 191–192)  
 
För att lösa dessa problem har agent-principal teorin utvecklas i två olika riktningar. Den ena 
präglas av en positivistisk syn på relationen mellan parterna, där regleringsmekanismer ska 
begränsa agenternas opportunistiska beteende. Två ståndpunkter kännetecknar denna syn: när 
kontraktet baseras på prestation är det mer troligt att agenten agerar i principalens intresse 
eftersom agenten erhåller belöning för prestationen, samt när principalen har information som 
kan verifiera agentens beteende, tenderar agenten handla mer i principalens intresse. Ifall 
kontraktet beaktar detta kan således principalens kostnader och risk minska. (Ibid., s. 60) 
 
Den andra synen är mer generell och fokuserar på den teoretiska tillämpningen. Medan 
positivistisk agent-principal teori identifierar olika kontraktmöjligheter, indikerar den andra 
inriktningen vilket kontrakt som är mest effektivt beroende på specifika förhållanden. Denna 
teoriinriktning ställer ett beteende-baserat kontrakt mot ett utfallsbaserat, samt utifrån detta 
försöker avgöra vilket kontrakt som är mest lämpligt i en specifik kontext (Ibid., s. 60). 
 
Sammanfattningsvis beskriver teorin att aktörerna inte enbart förlitar sig på kontraktet utan det 
ställs även krav övervakning, informationsgivning och tillit. Alla dessa åtgärder ökar kostnader 
för kontroll och uppföljning. Men om det finns ett starkt förtroende och tillit mellan parterna i 
utformandet av kontraktet eller i systemet som aktörerna är verksamma på, minskar riskerna 
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samt kostnader för övervakning. På det sättet kan ett högre förtroende minska incitament för 
kontrollåtgärder. 
 
Tidigare forskning kring områden som kan ha inverkan på förtroende redogörs nedan. Vidare 
lyfts fram hur olika forskare undersökt förtroendet samt dess betydelse på marknaden och i 
relationer. Denna forskning ingår också i den teoretiska referensramen för att tolka det 
framtagna resultatet. 

3.2 Trust behavior – förtroende 

Enligt Stout (2009, s. 517) och hennes empiriska material konstateras att människor, trots 
egenintressen, tenderar att ha tillit till motparten på exempelvis den finansiella marknaden. 
Denna slutstats visar också på att när parter litar på varandra vinner båda på detta. Man tror 
också att förtroende i en stor grad präglar investeringsprocesser och är en nyckelingrediens på 
den finansiella marknaden. Således är förtroendet på värdepappersmarknaden av stor vikt.  
 
Att människor tenderar att lita på sin motpart är alltså ena insikten som Stout (Ibid., s. 518) lyfter 
fram i sin redogörelse för ”trust game”, en undersökning som studerade förtroende bland 
individer. Genom att sammanfatta resultatet från ”trust game” kan man säga att de flesta 
människor är villiga att inte bara tro på sin familj, men också på främlingar likaså datorer samt 
institutioner som exempelvis marknader. Men förtroendegraden till dessa institutioner eller 
personer varierar. Förtroendet består i stor grad av tidigare erfarenheter menar Stout (2009, s. 
518–519). 
 
Dessa slutsatser kan appliceras på värdepappersmarknaden och förklara hur förtroendet 
påverkar beslut samt vikten av tillit mellan aktörerna. Genom att hänvisa till modellen ”the 
trusting investor model of behavior” kan man förklara framväxten av ekonomiska ”bubblor”. När 
investerare inte tar hänsyn till ekonomiska fundamentala lagar och istället förlitar sig enbart på 
historiskt data, uppstår det problem. Om en tillgång börjar visa på en stadig tillväxt, utgår 
investeraren från historik och antar att trenden fortsätter utan att grunda beslutet på några andra 
fakta. Ett annat fenomen förklarar att även de mest sofistikerade investerarna kan bli lurade på 
grund av deras tillit baserad på tidigare erfarenhet snarare än på rådande förhållanden. 
Dessutom har de lika mycket tilltro till en mindre reglerad marknad som till en fullreglerad med 
legalkontroll samt insättningsgarantier. Utifrån detta spelar således förtroendet en avgörande 
roll på marknaden. Det kan alltså förklara vissa beslutstaganden och relationer mellan 
aktörerna. (Stout 2009, s. 520)  
 
Tu och Bulte menar (2009, s. 1779) att aktörerna på marknaden blir tvungna att skydda sig mot 
opportunistiskt beteende samt använda sig av kostsamma åtgärder som övervakning och 
detaljerade kontrakt när förtroendet är otillräckligt. Därför är det viktigt att bedöma vilka faktorer 
som påverkar förtroendegrad samt att försöka stimulera dessa för att uppnå bättre utfall. Ernst 
(2009, s. 236–238) går djupare samt använder ett biologiskt perspektiv och definierar förtroende 
som ett beteende. Enligt författaren består begreppet inte enbart av vilka riskpreferenser som 
individ styrs av och vilken tilltro den har till ett visst utfall men också att sociala preferenser samt 
”betrayal aversion” spelar en viktig roll för förtroendegraden. ”Betrayal aversion” betyder att när 
en individ känner sig utnyttjad eller lurad får det negativa konsekvenser för förtroendet vilket 
resulterar i att deltagandet på marknaden kan minska. Detta kan även kopplas till vad Stout 
menar med tidigare erfarenheter. Om en individ blir lurad kommer denne att förmodligen avstå 
från investeringen nästa gång.  
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Guiso (2012, s. 195–196) refererar också i sin artikel ”Trust and risk aversion in the aftermath of 
the great recession” till att förtroendet består av investerarnas preferenser och tilltro. I samband 
med den senaste finanskrisen har det visat sig att dessa faktorer spelar en stor roll för 
investerarens beslutsfattande. I och med opportunistiskt beteende samt bedrägerier har 
förtroendenivå fallit avsevärt vilket resulterade i att individer har blivit mindre riskbenägna. Detta 
utfall får negativa konsekvenser för ekonomin då förtroendet tar lång tid att bygga upp igen 
menar Guiso. 
 
En annan artikel som diskuterar förtroendets roll på finansmarknaden är ”Trusting the stock 
market” av Guiso, Sapienza och Zingales (2008, s. 2557–2560). Författarna diskuterar att innan 
ett investeringsbeslut i aktier sker krävs det inte bara en uppfattning om eventuell avkastning, 
utan också en bedömning av hur trovärdig informationen är, som till stor del baseras på 
förtroendet för aktörer och det finansiella systemet. I och med ett ökat förtroende på marknaden 
samt mellan individer är man mer villig att investera till en högre risk.  
 
Carlin, Dorobantu och Viswanathan (2009, s. 322) identifierar tre aspekter av förtroende i sin 
artikel som behandlar frågor om hur förtroende, investeringar samt ekonomisk tillväxt förändras i 
en miljö präglad av offentlig reglering och sociala nätverk. Den första är kundens förmåga att lita 
på andra även så kallad ”develop trust” som uppstår utifrån två källor: kulturell och legal. Vid 
beslutsfattande använder investerare dessa två källor till förtroende. Det legala förtroendet 
skapas av regleringen från statens sida och försäkrar att agenter sköter sina åtaganden inför 
kunden. Det kulturella bidrar till att investerare litar på agenternas professionalism eller till de 
sociala interaktioner som finns etablerade. Den sociala källan till förtroende leder till att 
agenterna väljer att följa sociala normer snarare än den formellt legala. 
 
Den andra aspekten refererar till ”public trust” som bygger på tillton till regleringsmekanismer. 
Dessa syftar till att skydda investerarnas intressen och i situationer med bristande reglering från 
statens sida blir förtroende allt viktigt för marknaden samt för aktörerna. Tredje aspekten bygger 
på kontraktrelationen mellan agenten och principalen. När kontraktet mellan parter är 
ofullständigt spelar förtroende en avgörande roll för samarbetet mot uppsatta mål. 
Sammanfattningsvis menar författarna att statens reglering är ett viktigt komplement som kan 
påverka förtroendet på marknaden. (Ibid., s. 334) 
 
Georgarakos et. al. (2011, s. 698) forskning stämmer väl överens med Carlins m.fl. då även 
dem redogör för hur reglering kan anses som en faktor som påverkar förtroende på marknaden. 
Författarna skildrar också hur sociala interaktioner och transparens möjliggör för effektivare 
informationsöverföring, vilket leder till lägre kostnader samt minskar barriärerna för deltagande 
på marknaden. Vidare menar författarna att investerare som befinner sig i en miljö med lägre 
förtroende uppnår lägre avkastning på sin investering, samt att kontraktet med agenten löper 
högre risk att fallera.  
 
En förutsättning för en fungerande finansmarknad är att det finns ett starkt förtroende för hela 
systemet samt dess aktörer, skriver Larsson (2011, s. 13–16) i sin bok ”Företagsfinansiering”. 
Riskerna och kostnader minskar med ökat förtroende i hela systemet. Larsson menar att 
utvecklingen sker på två nivåer: ett systemperspektiv samt direkta relationen mellan enskilda 
investerare och värdepappersföretag. Utifrån systemperspektivet menas att den lägsta 
förtroendenivå som ska finnas på marknaden är legitimitet. Den kan skapas genom lagstiftning i 
syfte att uppnå tillförlitlighet för hur exempelvis banker förvaltar sina kunders kapital. Förtroende 
däremot är något som skapas av allmänt accepterade normer. Ökat förtroende kan uppnås 
genom en långvarig relation mellan principalen och agenten. Mer generellt kan man säga att 
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legitimiteten skapas uppifrån medan förtroende nerifrån. Dessutom finns det ett samband 
mellan hur legitimiteten byggs upp samt nära relationer mellan marknadsaktörer.   
 
Larsson (2011, s. 16–17) menar också att en av faktorerna som krävs för en fungerande 
finansmarknad är tillgång till relevant information, vilket i sin tur påverkar beslutstagande. För att 
en transaktion ska vara lönsam behöver att informationen också vara tillförlitlig både från 
principalens samt agentens sida. Dessutom konstatera Larsson att i praktiken präglas 
marknaden av asymmetrisk information som kan leda till opportunistiskt beteende från 
aktörerna. 

3.3 Områden som påverkar förtroende för värdepappersmarknaden  

Från ovan gjorda framställning kan således några områden uttydas som har inverkan på 
förtroendet. Dessa områden tar även utgångspunkt i förhållanden som agent-principal teorin 
lyfter fram.  
 
Reglering – en viktig komponent för att upprätthålla förtroende för marknaden och dess aktörer. 
Kundens förmåga att lita på andra baseras delvis på det legala förtroendet, som även reglerar 
relationen mellan den enskilda investeraren och värdepappersföretaget samt säkerställer att 
motparten följer sina åtaganden gentemot kunden. Den andra aspekten som har en inverkan på 
förtroende är tillit för regleringsmekanismer som syftar till att skydda investerarnas intressen.  
 
Transparens och övervakning – viktigt för effektivare informationsöverföring vilket minskar 
kostnader samt barriärerna för deltagande. Investerare behöver ha tillgång till konsoliderad 
information för att kunna övervaka marknaden och värdepappersföretagens arbete. 
 
Informationsgivning och dess trovärdighet – innan ett investeringsbeslut görs, krävs det en 
uppfattning om vilken avkastning en affär kan generera och hur trovärdig informationen är. 
 
Sociala interaktioner och tidigare erfarenheter – individer tenderar att lita på varandra, men 
deras förtroende varierar beroende på tidigare erfarenheter. Förtroende kan uppnås genom en 
långsiktig relation mellan investeraren och värdepappersföretag. Förtroende är ett beteende och 
kan påverkas av bland annat ”betrayal aversion”. Om investeraren känner sig utnyttjad av sin 
motpart, kan det resultera i att förtroendet minskar och att investeraren blir mindre riskbenägen 
och kanske avstår från investeringar. Investerarens beteende präglas då av större grad av 
osäkerhet och mindre tillit för motparten.    
 
Agent-principal teorin samt förtroendeområdena används för att analysera forskningsresultatet. 
Detta görs för att kunna urskilja direktivets effekter samt för att kunna tolka dess inverkan för 
förtroendet på marknaden. 
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4. Praktisk referensram 

I detta kapitel beskrivs undersökningsobjektet MiFID utifrån områden som behandlar 
investerarskyddet. Vidare utgör dessa områden en utgångspunkt för resultat och analys.  

4.1  MiFID i svensk lag 

I enlighet med undersökningens syfte är det viktigt att lyfta fram vilka områden inom MiFID som 
anses skapa förutsättningar för att stärka kundens position på värdepappersmarknaden. Detta 
sker bland annat genom att öka transparensen för att få en konsoliderad bild av informationen 
samt att bidra till en ökad investerarskydd genom att motverka informationsasymmetri och 
andra missförhållanden. För att säkra kundens ställning är det av vikt att riktlinjer och 
regleringar utjämnar de olika styrkeförhållanden som råder mellan investerare och 
värdepappersföretag (Finansinspektionen 2010). Därför tar studien utgångspunkt i bland annat 
värdepappersmarknadslagens 8:e kap. (Vpml) som är en implementering av MiFID i svensk lag. 
Den är anpassad till svenska förhållanden vilken handlar om bestämmelser för 
värdepappersföretag i fråga om investerarskyddet. Nedan följer en redogörelse för vilka 
områden som skulle stärka kundens ställning samt förtroende.  

4.1.1 Genomlysning 

Enligt 5 § 8 kap. Vpml menas att genomlysningen avser att värdepappersföretagen skall 
utforma sin verksamhet så att deras bolagsstruktur, kontakt med andra företag, kunder samt 
ställning kan övervakas och överblickas. Genom ökad transparens får kunden och andra aktörer 
tillgång till relevant information rörande marknaden, företaget, dess tjänster samt avgifter och 
kostnader vid en transaktion.  
 
MiFID förutsätter att kraven för ökad genomlysning ska förbättra marknadsaktörernas möjlighet 
att jämföra priser på olika handelsplatser och således jämnar ut konkurrensförutsättningarna för 
deltagare. Detta skall åstadkommas genom att införa ”pre-trade” samt ”post-trade” 
genomlysning. Genomlysning före handel innebär att ge marknaden tillgång till information kring 
priser och volymer för handeln. Genomlysning efter handel syftar till att rapportera genomförda 
affärer. Ett undantag görs för illikvida aktier och stora order som kringgår kravet på ”pre-trade” 
genomlysning. Det är också av vikt att poängtera att dessa bestämmelser för genomlyssning 
omfattar enbart aktiehandel. (SOU 2006:50, s. 87)    
 
Värdepappersföretagen åläggs också att dokumentera utförda investeringstjänster, sidotjänster 
samt de transaktioner som utförs för kundens räkning. Detta enligt 12 § 8 kap. Vpml ska 
underlätta för Finansinspektionen att övervaka värdepappersföretagen och säkerställa att 
regelverket följs. Dessutom ska denna information lämnas till kunden där framgår vilka 
kostnader för transaktioner och tjänster en affär har genererat (27 § 8 kap. Vpml).     

4.1.2 Kundklassificering – professionell kund, icke-professionell kund samt 
jämbördig motpart 

Enligt 15–20 §§ 8 kap. Vpml åläggs värdepappersföretag att dela sina kunder i kategorier: 
professionell kund och icke-professionell samt även klassificerar vissa professionella kunder 
som jämbördiga motparter. Ytterligare krav som ställs är att företaget ska framställa interna 
riktlinjer för hur klassificeringen ska går till.  
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16 § 8 kap. Vpml behandlar vilka kriterier som en kund ska uppfylla för att betraktas som 
professionell. Där ingår bland annat företag med tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet, 
stora företag, stater och myndigheter samt institutionella aktörer som huvudsakligen investerar i 
finansiella instrument. En professionell kund har rätt att bli behandlat som en icke-professionell i 
vissa situationer om denne vill så. Det finns en möjlighet att skriftligt avtala detta med 
värdepappersföretaget. Vidare kan kunden begära att bli klassificerad som professionell om 
denne uppfyller minst två av tre kriterier. Dessa är att kunden har utfört minst tio stora 
transaktioner per kravtal under ett år, kundes portfölj värderas till 500 000 euro och mer samt att 
kunden haft en anställning inom finanssektorn och förstår sig på aktuella transaktioner och 
tjänster.  
 
För att bli behandlat som en jämbördig motpart fastställer lagen i 19 § 8 kap Vpml att kunden 
ska ingå i någon av nio grupper. Dessa inkluderar bland annat utländska 
värdepappersföretagen, pensionsfonder, centralbanker etc. 
 
MiFID ställer krav på att lämna detaljerad, rättvisande och ej vilseledande information till sina 
kunder. Icke-professionella får dock ett högre skydd genom att värdepappersföretag åläggs att 
uppge lämplig och begriplig information om tjänster, marknadsplatser, strategier vid placeringar 
och finansiella instrument samt vilka risker dessa innehar. (SOU 2006:50, s. 354)  

4.1.3 Bästa utförande av kundorder  

Värdepappersföretag åläggs att leverera bästa möjliga resultat för kundens räkning med 
avseende på pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, art och 
andra förhållande som är viktiga för kunden. Investerare som använder tjänsten har också rätt 
till att lämna specifika instruktioner till värdepappersföretaget. För att avgöra vad som är bästa 
orderutförande fastställdes fyra kriterier som ska beaktas vid bedömningen. Dessa är bland 
annat vilken kundkategori investeraren tillhör, typ av order, val av finansiellt instrument samt 
vilken handelsplats som ska användas vid orderutförandet. För icke-professionella kunder är 
kravet att i första hand utföra en order för att uppnå ett så bra ekonomiskt utfall som möjligt. 
(SOU 2006:50, s. 378–379) 
 
Enligt 29–31 §§ 8 kap. Vpml skall värdepappersföretag upprätthålla ett system och riktlinjer för 
hur det bästa möjliga resultat skall kunna uppnås för kunden. Riktlinjerna ska innehålla en 
redogörelse för varje kategori av finansiella instrument med motivering för valet av 
handelsplatser som används vid utförandet av kundorder. Dessutom skall 
värdepappersföretagen regelbundet övervaka och uppdatera sitt system samt informera kunden 
om eventuella förändringar av riktlinjerna. Innan värdepappersföretagen ska inleda 
orderutförande skall kunden godkänna dessa riktlinjer samt om ordern realiseras utanför en 
reglerad marknad skall kunden också uttryckligt tacka ja till detta. 

4.1.4 Intressekonflikter och information till kunden 

21 § 8 kap. Vpml definierar hur ett värdepappersföretag ska agera vid eventuella 
intressekonflikter. De ska först identifiera om det finns förutsättningar till intressekonflikter, dels 
mellan värdepappersföretag och kunden samt dels mellan kunderna själva. Att kundernas 
intressen inte får påverkas negativt är ett annat villkor. Däremot, om möjliga åtgärder vidtagits 
av värdepappersföretag och dessa inte räcker att lösa problemet, skall kunden informeras om 
orsaken till konflikten innan transaktionen utförs. Kraven ställs också på värdepappersföretag 
som ska utforma riktlinjer om hur intressekonflikter ska åtgärdas samt förmedlas till kunden. 
(SOU 2006:50, s. 371–372)  
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Eftersom definitionen på intressekonflikter kan anses abstrakt samt med bakgrund mot 
händelser i USA från 2002, då flera investmentbanker inte hade tillräcklig kontroll på hur deras 
analys- samt corporate finance-verksamheter samspelade, skrevs det en ny reglering, även 
kallad Spitzer rules. Dessa regler är utökade principer för hur värdepappersföretag ska hantera 
eventuella intressekonflikter. Med bakgrund till detta fick Finansinspektionen ge ut allmänna råd 
(FFFS 2005:10) som preciserade vissa källor till intressekonflikter som identifierades vid 
uppgörelserna av Spitzer rules. Syftet var att på detta sätt kunna åtgärda framtida konflikter 
samt att genom ett ökat investerarskydd även stärka förtroendet för värdepappersföretag. (SOU 
2006:50, s. 372–373)      
 
Värdepappersföretag åläggs även, som tidigare nämnds, att tillhandahålla en lättbegriplig, 
rättvisande samt icke-vilseledande information för sina kunder samt vilka risker som kan 
uppkomma i samband med investeringen och de finansiella instrument som erbjuds av 
värdepappersföretagen. 22 § 8 kap. Vpml innebär också på att marknadsföringsmaterial ska lätt 
kunna urskiljas från övrig information och inte vilseleda kunden.  
   
27 § 8 kap. Vpml förutsätter också att värdepappersföretag ska rapportera till kunden om de 
ärenden som företaget utför för kundens räkning. Det ska bland annat innehålla 
transaktionskostnader samt specifikation av vilka tjänster som kunden tog del av.  

4.1.5 Investeringsrådgivning 

Gällande investeringsrådgivning krävs det numera ett tillstånd för att tillhandahålla denna typ av 
tjänst enligt MiFID. Angående generella råd som exempelvis en fördelning mellan olika 
finansiella tillgångar, fastställdes att detta inte är tillståndspliktigt enligt lagen Vpml. Samtidigt 
kan detta omfattas av rådgivningslagen. (SOU 2006:50, s. 218–219)     
 
Det framgår också av lagen att vid investeringsrådgivning och portföljförvaltning ställs det 
specifika krav på värdepappersföretag att inhämta relevant information om bland annat kundens 
kunskaper och erfarenheter på det valda investeringsområdet. Dessutom ska informationen 
hämtas ut om hur kundens ekonomiska situation ser ut samt även investeringsmål. Detta 
förfarande kallas för lämplighetsbedömning (prövning). Informationsinhämtningen ska ske tills 
värdepappersföretag ha tillräckligt med material för att kunna rekommendera det lämpligaste 
alternativet. Vid lämplighetsbedömning finns dock en begränsning enligt MiFID. ”Denna 
lämplighetsbedömning är dock begränsad till att bedöma produktens eller tjänstens lämplighet i 
förhållande till kundens kunskaper och erfarenheter. Rådgivningslagens avrådningsskyldighet 
kan dock inträda om den föreslagna åtgärden inte kan anses lämplig med hänsyn till t.ex. vad 
som framkommit vid kartläggningen av kundens behov, ekonomiska förhållanden och övriga 
relevanta omständigheter.” Alltså kraven som rådgivningslagen ställer går längre än MiFID. 
(SOU 2006:50, s. 357–358, 363)    
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5. Empiri 

I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna. Resultatdelen är relativt utförlig. Detta för 
att läsaren ska kunna skapa sig en egen uppfattning, samt kunna värdera analysen i 
undersökningen. Vidare, för att underlätta för läsaren, beskrivs i resultatet först en kort 
sammanfattning av vad MiFID direktivet stipulerar och vad aktörerna upplevt, därefter redogörs 
det för hur varje enskild aktör uttalat sig i frågan. 

5.1 Marknaden och handelsbeteende 

MiFID:s syfte var att integrera och uppnå harmoniserade samt konsoliderade 
värdepappersmarknader inom EU. Detta genom att avreglera och konkurrensutsätta 
traditionella börser och på så sätt sänka transaktionskostnader samt uppmuntra till ökad handel. 
Samtliga intervjuade aktörer beskriver att värdepappersmarknaden har blivit fragmenterad i och 
med MiFID:s införande. Konkurrensutsättningen av börshandeln har lett till att infrastrukturen för 
börshandeln har förändrats dramatiskt. Aktörerna redogör även för transaktionskostnaderna har 
minskat samt förändrat handelsbeteendet. Det förändrade handelsbeteendet består dels av 
ökad handel på dark pools och dels av den högfrekvens handel som MiFID möjliggjort. Alla 
intervjupersoner redogör även för att medvetenheten och kunskapen hos mindre investerare är 
låg eller obefintlig. Däremot är institutionella investerare väl insatta om fragmenteringen och 
dess konsekvenser. 
  
Lars Afrell på Fondhandlarna menar att fragmenteringen har ställt nya krav på 
värdepappersföretagen. Fragmenteringen har gjort att aktörer måste hålla sig á jour på ett helt 
annat sätt mot ett antal marknadsplatser. Värdepappersinstituten måste köpa information och 
”koppla in” sig till många nya handelsplatser. Detta har gjort att det är svårare att hitta rätt pris, 
rätt likviditet och det har även ökat kostnaderna för värdepappersinstituten genom inrättandet av 
nya IT-system, administrativa system och nya riktlinjer med mera. ”… förut räckte det med 
Stockholmsbörsen och då hade man koll på Sverige. Nu när det finns MTF:er, som har ibland 
35-45 % av en handel i ett visst värdepapper, då måste ju du vara uppkopplad och få 
information från dem.” (Afrell 2012).  
 
När det gäller handelsbeteendet redogör Afrell för det ökade användandet av ”dark pools” efter 
införandet av MiFID. Fenomenet är ett sätt för större aktörer att handla stora poster utan att 
behöva visa att man faktiskt vill köpa, eller sälja, för att på så sätt undvika kostsamma 
kursförändringar. Det som också påverkat handelsbeteendet på marknaden är 
högfrekvenshandel som utgör en stor del av dagens aktiehandel. Denna typ av handel inneburit 
att exempelvis en ”day trader” ska vara inkopplad så nära börsens serverdator som möjligt. ”(…) 
din datamaskin ska ligga, i princip, intill börsens datamaskin, för att 50 millisekunder är för lång 
tid.” Det har resulterat i att ”day traders” påverkas negativt eftersom: ”(…) för en ”day trader” 
även om du har en bra dator och bra uppkopplingarna så hänger du inte med.” De institutionella 
investerarna och kunniga, aktiva ”day traders” är nog medvetna om fragmenteringen och dess 
konsekvenser menar Afrell. Däremot tror han inte att ”vanliga” kunder hos exempelvis en bank 
är medvetna om detta.  
 
Leif Vindevåg på Aktiespararna redogör för att samma aktie nu handlas på flera 
marknadsplatser och att Burgundy och Chi-X har tagit en del av handeln med 
Stockholmspappren, vilket gjort att Stockholmsbörsen tappat marknadsandelar på de stora 
bolagen. Vidare menar han även att politikerna drog felaktiga slutsatser från andra marknader 
och insåg inte att börsmarknader är lite annorlunda vid införandet av MiFID. Bland annat skildrar 
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han att Sverige är en orderdriven marknad och bedriver en handel där man använder en 
orderbok som modell. I denna modell är det investeraren som tar risken. Genom att 
tillhandahålla så bra information som möjligt och genom att försöka se till att transparensen är 
maximal försöker man säkra investerarens situation och konsumentskyddet. Mellanhanden, 
banken eller fondkommissionären har ingen riskexponering i denna modell beskriver Vindevåg 
”de kan ju bara konstatera vi har fullgjort uppdraget, sett till att kunden fått köpa och sälja osv.” 
 
Vindevåg uppger också att de institutionella investerarna är ganska väl medvetna om 
fragmenteringen och vad den innebär. Eftersom de får en skräddarsydd information och har 
dessutom resurser att hålla koll på detta. ”Dessutom, i deras fall, så har det alltid varit så att 
affärerna har gjorts upp i form av ett direkt samtal och överenskommelse med mäklaren.” säger 
Vindevåg. Däremot när det gäller de mindre investerarna har de oftast ingen aning om på hur 
många och vilka handelsplatser den aktie de vill ha handlas. ”De tror väl oftast då att, jaha är 
det en aktie från Stockholmsbörsen så handlas den i första hand här.” Det är endast de ”allra 
mest avancerade privatpersonerna som via datasystem går in och tittar på det” berättar 
Vindevåg. 
 
Håkan Dahlberg på Finansinspektionen påpekar också att handelsbeteende förändrats i 
riktningen mot ökad högfrekvenshandel med korta placeringsperspektiv och tidsintervall. Enligt 
vissa skapar denna typ av handel, högre likviditet samt att det finns arbitrage möjligheter i och 
med den fragmenteringen som uppstått.   
 
En annan konsekvens av MiFID som Finansinspektionen uppmärksammar är att det har 
tillkommit fler komplexa produkter. Detta gynnar snarare de institutionella investerare som oftast 
förvaltar en stor portfölj, stor förmögenhet och har naturligtvis betydligt högre kunskap i och med 
den professionella kompetensen som personalen besitter. ”Så utvecklingen har nog tyvärr har 
gått att det har blivit för mycket komplexa produkter och för få enkla lösningar för den vanliga 
konsumenten.”  
 
Lars Jonasson på Nordea instämmer i att MiFID och fragmenteringen har lett till att 
transaktionskostnader gått ner och att det ”öppnade upp” för högfrekvenshandeln. Ett annat 
problem som fragmenteringen lett till är att det teoretiskt kan finnas olika värden på aktier, 
omsatt volym med mera. ”Förut visste man alltid vad värdet är på den här aktien NU, då fanns 
det liksom bara ett ställe och där fanns det bara ett pris och det var värdet”. Tanken var att det 
skulle bli mer transparent, dock är inte Jonasson säker på att så är fallet. Han menar att det på 
papperet kan vara mer transparent men att det kan vara svårt att skaffa sig en helhetsbild. 
 
Jonasson anser att kunderna inte alls är medvetna om detta utan det är bara de riktiga proffsen, 
institutionella mäklare, som det här är aktuellt för, menar han. ”Men för den ordinarie 
aktieägaren som handlar värdepapper, även om du är ganska aktiv i att handla, så är det här en 
”icke fråga”. 

5.2 Övervakning och genomlysning 

Tanken med MiFID var även att konkurrensutsätta börshandeln och uppnå högre genomlysning. 
Intervjuade aktörer upplever att det ledde till bland annat ökade kostnader för exempelvis 
transaktionsrapportering, samt att det saknas en konsoliderad bild av informationen, vilket 
MiFID skulle bidra med. 
 
Lars Afrell på Fondhandlarna tycker att det har blivit dyrare för värdepappersföretag att 
konstruera system för transaktionsrapportering som de är skyldiga att utföra i och med MiFID. 
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Dessutom har det blivit svårare att övervaka handeln i en enskild aktie eftersom numera sker 
handeln på olika marknadsplatser och att det kostar mer att inhämta informationen.  
 
Vindevåg exemplifierar avsaknaden av den konsoliderade informationen med att hänvisa till den 
nordiska marknaden, som har samma handelssystem: ” att vi inte i tidningen ser ordentligt hur 
mycket som handlas på stockholmsbörsen, hur mycket på Burgundy, Chi-X, att vi får in färskt 
information om grannländernas börser vars aktier vi ändå når, vi har samma interna system, så 
det har gått relativt trögt och krypa in i den kostymen”. Vindevåg ifrågasätter också 
Finansinspektionens roll och undrar vad som utlöser deras granskningar: ” det har nog, hittills i 
alla fall varit på det sättet om en avvikelse inte är systemhotande då är man rätt kallsinnigt till 
det, de har bevisligen ansvar för att skydda konsumenter, men gör ganska lite, annat än 
naturligtvis försöka att driva den här linjen att kunden måste hållas informerad”. 
 
Dahlberg på FI ställer sig också bakom tanken att MiFID inte har bidragit till att göra handeln 
enklare och mer transparent, istället har det blivit ännu mer komplext. I och med det ökade 
kravet på genomlysningen fick FI fler resurser för att kunna övervaka samt bedöma riskerna på 
marknaden. Men även om FI har befogenhet att införskaffa vilken information som helst från ett 
värdepappersföretag, upplever man att den tillkomna informationsmängden skapat ett behov av 
mer resurser för att hanteras och analyseras.  
 
Jonasson på Nordea menar att genomlysningen teoretiskt sett blivit bättre, i och med den ökade 
rapporteringen. ”Men å andra sidan så vet i sjutton om det har ”ätits upp” av det här med så 
många olika marknader, alltså överblicken blir så mycket svårare. Så jag är inte så säker att det 
de facto har blivit så väldigt mycket bättre.” Dessutom har Nordea genomfört stora investeringar 
i rapporteringssystem, men Jonasson vet inte hur denna information i sin tur används av FI. ”Så 
jag vet i fan om helheten är så mycket mer transparant, även om det är helt öppet, men om det 
är för många träd så ser man ju inte skogen, så blir det ju”. 

5.3 Kundklassificering 

MiFID ställer krav på att värdepappersföretag ska dela sina kunder i kategorier: professionell 
och icke-professionell samt även klassificera vissa professionella kunder som jämbördiga 
motparter. Ytterligare krav som ställs är att företaget ska framställa interna riktlinjer för hur 
kategoriseringar ska gå till. Intentionen var att icke-professionella skulle få ett högre skydd och 
på så sätt stimulera deltagandet. Detta skulle ske genom att värdepappersföretag skulle 
överlämna mer och bättre information till icke-professionella kunder.  
 
De flesta intervjuade aktörerna skildrar att kundklassificeringen inte inneburit några problem och 
att det inte lett till något speciellt. Det har blivit en mer strukturerad process genom rutiner och 
mer dokumentation. Emellertid lyfts det fram vissa tveksamheter, exempelvis att svenska 
skattedomar har sänkt kriterierna för vad som krävs för att bedömas som professionell. Vidare 
beskrivs även att vissa rådgivare och försäkringsförmedlare kan kringgå regler medvetet eller 
omedvetet.  
 
Kundklassificeringen har fungerat hyfsat väl uppger Afrell på Fondhandlarna. När det gäller 
kundklassificeringen var många bolag tvungna att ”tänka igenom de rutiner de haft för hantering 
av kunder och sätta det på skrift”, vilket Afrell ser som en ”nyttig övning för bolagen”. Emellertid 
var detta inte mycket nytt för värdepappersinstituten, men det blev strukturerat på ett annat sätt 
och mer krav på dokumentation berättar han. Han lyfter dock fram problemen med rådgivare 
och försäkringsförmedlare som inte står under FI:s tillsyn, som ibland kanske medvetet kringgår 
regler. ”många är jätteduktiga och stora, men det är även många som har kontoret på fickan 
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mer eller mindre. Och för dem att klara av den här typen av kundklassificering och sen också 
pröva varje kund, vad är bäst för dig, passande bedömning osv. Det ställer stora krav.” 
Fondhandlarna uppmärksammar också ett problem med att kunder oftast inte läser den 
information de får. Afrell understryker att: ”Man kan diskutera hur mycket kunderna läser alla 
papperna de får. Vi har skrivit och tyckt till om att man lägger så mycket dokumentationskrav 
och informationskrav och undrar för VEM? För den som inte inser, läser i alla fall inte.” 
 
Vindevåg på Aktiespararna redogör för att det finns vissa tvivelaktigheter kring 
kundklassificeringen. Han beskriver att Sverige genom olika skattemål har lagt ”ribban” lägre än 
EU reglerna för vad som ska utgöra en professionell kund. Detta har möjliggjort för att 
investerare kan ha blivit klassificerade som professionella vilket i sin tur leder till att 
konsumentskyddet inte får avsedda effekter. Investeraren kan även lockas att skriva på avtal för 
derivathandel av mellanhanden i tron om att kunna göra bättre affärer menar Vindevåg. Han 
skildrar även problematiken med att mindre investerare inte förstår klassificeringen ”Då vill ju 
kunderna gärna framstå som lite smartare och kunnigare än de är och bli klassificerade som 
proffs utan att begripa, och därmed så tappar de en stor del av konsumentskyddet som de 
skulle kunna ha om de inte är professionella”. 
 
Finansinspektionen har inte utrett frågan om kundklassificering, i kategorier professionella och 
icke-professionella kunder, sker i enlighet med regelverket. Men rent spontant anser Dahlberg 
att en stor del av kunderna är just icke-professionella. Eftersom när ett stort bolag träffar en liten 
kund, befinner sig konsumenten alltid i informationsunderläge, det finns en asymmetri i 
informationen. Det problematiska är att värdepappersföretag kan utnyttja sin position på ett sätt 
som är ofördelaktigt för kunden. Således är det viktigt att kunderna är klassificerade på ett 
lämpligt sätt och de icke-professionella blir då mer skyddade genom att bolagen är skyldiga att 
lämna mer utförlig information.  
 
Dahlberg menar att det inte har konstaterats att kundklassificeringen inte fungerat, utan snarare 
ligger problemet i att bolag och rådgivare kan tolka regelverket på ett felaktigt sätt eller inte följer 
reglerverket till punkt och pricka. Detta kan göra att aktören tror att den gjort rätt men vid en 
prövning från FI bedöms som icke tillräcklig. Detta kan bero på att FI anser att rådgivare inte har 
gjort en passande lämplighetsbedömning och trots att kunden är klassad som icke-professionell 
kan denne ändå få ett råd som inte är lämpligt för dennes önskemål.  
 
Jonasson på Nordea beskriver att vid övergången 2007 klassificerades hela kundstocken, om 
cirka 1–1,5 miljoner kunder, där bara några tusen blev klassificerade som professionella enligt 
Jonasson. De allra flesta privatpersonerna är icke professionella, det är ofta bara större företag 
som klassificeras som professionella, berättar Jonasson. Han berättar vidare att det inte finns 
några privatpersoner som har klassificerats som professionella hos Nordea. Visserligen kan en 
kund teoretiskt begära att bedömas som professionell men Jonasson ser ingen som helst 
anledning till detta, då det inte tillkommer några andra förmåner. ”Jag tror att den där frågan var 
lite ”het” när MiFID kom, numera är det där är en ”icke fråga”. Jonasson skildrar vidare att ”(…) 
det var ett jättenummer när vi fick den. Men vad har det betytt? Det har inte betytt så mycket. 
Det är snarare att kunden blir förbannad för att vara klassad som icke-professionell. Då undviker 
man att tala om det ens. Kunden förstår inte att det är bra att vara icke-professionell för att det 
står för konsumentskydd.” 

5.4 Bästa utförande av kundorder  

Bästa orderutförande är en av de centrala delarna av MiFID som syftade till att stärka 
investerarskyddet. Värdepappersföretag skall erbjuda det bästa priset till sina kunder. Aktörerna 
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är överens om att bästa utförande av kundorder, även kallat ”best execution”, oftast är 
förknippat med högre kostnader för att ansluta sig till de olika handelsplatserna. De mindre 
investerarna är oftast omedvetna om var deras affärer sker, medan de institutionella har mer 
resurser och bättre översikt, och kan därmed ställa andra krav.  
 
Det Fondhandlarna uppmärksammar i samband med MiFID är att värdepappersföretag fick 
kravet på sig att i större grad dokumentera processen kring ”best execution”. Dessutom 
poängterar Afrell att reglerna för att ge kunden det bästa priset är svårt att tillämpa i praktiken. 
Hänsyn ska tas till flera faktorer: ”(…)man måste kontrollera priset om man är anknuten till flera 
marknader (…) vad som är bästa orderutförande kan ju bero på mycket, idag kostar det 
ingenting att handla med aktier, ”courtage-glada” tider är ju borta, däremot kan det ju kosta, 
backoffice-delen, när aktien ska levereras respektive betalas beroende på hur systemet för 
clearing och avveckling ser ut och om man är tvungen att använd någon annan person än 
medlem på den marknadsplatsen, det gör ju att det blir mer komplicerat (…)”. 
 
Det som också kan påverka ”best execution” är vilka marknadsplatser aktörerna anslutna till. De 
större tenderar att vara anslutna till flera handelsplatser. Afrell menar att: ”(…) storbankerna är 
anknutna till de största, de kan inte stå över av någon anledning, utan deras kunder ställer de 
kraven på dem”. Medan de mindre institut snarare är anslutna till några få handelsplatser, 
exempelvis Nasdaq OMX. Dessutom ska den dokumenterade processen för ”best execution” 
innehålla en redogörelse för vilka marknadsplatser varje bolag verkar på, menar Afrell. Denna 
information får kunden ofta över nätet.  
 
Vindevåg på Aktiespararna menar att värdepappersföretag har varit dåliga på detaljinformation 
kring bästa orderutförande. Det uppmärksammas av föreningen att det är lätt för kunden att ta 
till sig att man är garanterad det bästa orderutförande, men utan att veta vad det egentligen 
innebär. Vindevåg uppmärksammar också att det inte räcker att enbart ansluta sig till 
informationssystemet och börssystemet utan värdepappersföretagen måste även ansluta sig till 
alla avvecklingssystem på de olika handelsplatserna, alltså VPC systemen och 
clearingsystemet för betalningar, för att kunna handla, vilket innebär stora kostnader för 
värdepappersföretagen. 
 
Vindevåg ser även en risk att kunden själv kan göra fel genom olika misstag. Exempelvis 
riskerar kunden att frånsäga sig ”best execution” bland annat genom att ”trycka på fel knapp”. 
Detta genom att kunden kan klicka i, och på så sätt ge en direkt order, att en aktie ska köpas på 
Stockholmsbörsen i tron om att den har bäst likviditet där. Emellertid behöver detta inte vara 
fallet utan aktien kan ha ett bättre pris och likviditet på en annan handelsplats. Men eftersom 
investeraren inte har en konsoliderad information, i till exempel tidningen och annat, så förblir 
investeraren omedveten om sin eventuella förlust. 
 
Dahlberg på FI lämnar en mer allmän bild av MiFID som syftade till att skydda och underlätta för 
en kund att handla med värdepapper. Emellertid verkar det snarare ha blivit tvärtom, mer 
komplext. Även om courtaget har minskat avsevärt i och med den ökade konkurrensen och det 
har blivit billigare att köpa och sälja aktier, blir det ändå svårt för kunden att förstå hur en order 
hanteras av exempelvis banken eller värdepappersbolaget och om handeln sker på en reglerad 
marknad, dark pool eller en MTF. 
  
Lars Jonasson på Nordea menar att när regelverket skapades uppmärksammade man att det 
fanns en risk för prisskillnader på olika marknader. Men i praktiken har högfrekvenshandel 
kommit att utjämna dessa skillnader ”med blixtens hastighet”. Vidare påpekas att när Nordea 
diskuterade ”best execution” frågan, kom man fram till att det inte spelar någon roll om kunden 
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eller banken som väljer en handelsplats eftersom: ”(…) det blir ju samma pris”, understryker 
Jonasson. Naturligtvis ska ordern gå dit det är billigast, men ”(…) det absolut mesta går ju mot 
Stockholmsbörsen eller Burgundy (…)”. Det MiFID har bidragit till är att man ”öppnade upp” 
börsmonopolet och att priset gick ner, sedan har Nordea lagt mycket tid på utformandet av en 
”order execution policy” där det framgår vilka marknader handeln sker på. Jonasson menar att: 
”(…) jag tror att kunderna inte märker det (…) Vi skriver ju på notan vad vi har gjort. Det är 
massa regler om det här, men det betyder ingenting i praktiken, det är exakt samma pris på 
värdepapperna ändå”. 
 
Enligt Jonasson hänvisas Nordeas kunder till deras hemsida, där det finns en ”best execution 
policy” med en lista över de marknadsplatserna som används. Jonasson berättar dock att ”… 
från kundsidan är detta av totalt ointresse (…)”. Vidare fortsätter han att algoritmhandel har 
bidragit till att det finns ”hur mycket likviditet som helst” och därför spelar det ingen roll var 
handeln görs. Avslutet sker med exakt samma kurs som på andra platser och ”(…) då behöver 
inte kunden bry sig” säger Jonasson. På frågan om det finns någon risk för att kunden missar 
ett bättre pris på någon annan handelsplats, där Nordea inte är ansluten, besvarar Jonasson 
med ett nej. 

5.5 Informationsgivning vid intressekonflikter och investeringsrådgivning 

När det handlar om intressekonflikter ålägger MiFID att värdepappersföretag ska ställa kundens 
intressen först. De ska bevaka samt meddela kunden om särintressen som kan påverka denne 
negativt. Olämpliga råd är en av de intressekonflikter som frekvent uppmärksammas av 
aktörerna. Detta kan ske på grund av att rådgivare kan agera i eget intresse, att produkterna är 
komplexa, att kunden inte läser information eller inte förstår den menar respondenterna.  
 
Afrell på Fondhandlarna tycker att även om det förekommer klara situationer där bolagen har 
agerat i egenintresse, så finns det många gånger tveksamheter om det är en intressekonflikt 
eller inte. Dessutom finns det incitament för rådgivarna såsom provision och karriärmöjligheter 
som kan påverka en rådgivning, därför är det viktigt att kunden får informationen om provisioner 
och dylikt. Afrell uppmärksammar också innebörden i vad som kallas för oberoende rådgivning. 
Exempelvis i England får du bara kallas oberoende om du verkligen är det och där får kunden 
betala för rådgivning. I Sverige är man van att får ”gratis” rådgivning: ” Någonting som är gratis 
och sätta ett pris på sådant är svårt. (…)Företagen måste ju på nått sätt tjäna pengar, endera 
genom att ta ut för rådgivningen eller så att säga genom att produkterna som säljs är bra för 
dem”.   
 
På frågan hur kunder reagerar på information om intressekonflikter svarar Afrell att intrycket han 
får från jurister och compliance personer är att ”(…) folk läser inte det här. Folk får de här 
listorna, får den här informationen, men läser den inte. Allt sådant här är ju oerhört intressant 
först den dagen man känner sig lurad. (…)Då kanske det framkommer att du har fått 
information, men du tyckte den var så tråkig att läsa, så du läste den inte”. 
 
Problematiken kring att kunden skriver på för att genomföra en affär utan att faktiskt förstå de 
produkter som exempelvis rådgivaren erbjuder, uppmärksammas av Vindevåg. För att få handla 
derivatinstrument så måste man skriva på att man begriper vad detta innebär. Emellertid finns 
det problem med förfarandet kring detta. Mellanhanden kan ju informera investeraren om att 
placera sina pengar på ett sparkonto, som inte ens täcker inflationen, inte är en bra placering. 
Utan det finns andra placeringar som kan bli en jättebra affär. Emellertid är avtalen och 
produkterna ofta komplicerade vilket gör att kunden inte förstår vad den skriver på, utan 
signerar för att rådgivaren informerar om behovet av underskrift för att kunna genomföra en 
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affär. Om investeraren sedan försöker få upprättelse, vid en tvist, så kan försäljaren bara ta 
fram dokumentet som kunden skrivit på att de godkänt affären, och då står investeraren där 
utan konsumentskydd. Dessutom påpekar Vindevåg att man i Sverige inte har ”drivit ett antal 
uppenbara urspårningar till prejudicerande domslut”, som också kan ha en negativ inverkan på 
investerarskyddet.  
 
Finansinspektionen lyfter också fram problemet att det förekommer olämpliga råd som både 
värdepappersföretag och försäkringsförmedlare lämnar till kunden. Oftast handlar det om 
produkter som är mer komplexa, riskfyllda än vad som är nödvändigt och vad kunden kan 
förstå. Dessutom har dessa produkter oftast en ganska hög provision. Här uppstår en 
intressekonflikt då kundens intresse åsidosätts och istället hamnar fokus på den ersättningen 
som bolaget får skildrar Dahlberg. Han påpekar också att FI får relativt få klagomål mot just 
bolagen som missköt sig. Enligt honom kan detta bero på att många kunder kanske inte har 
förstått att de har fått olämpliga råd, alternativt att bolaget förlikar sig med kunden när konfliken 
uppstår.  
 
Han nämner också att det kan vara svårt för kunden att bevisa att denne inte fått och förstått 
information när bolagen kan uppvisa dokumentation som är undertecknade. ”… kan bolaget 
ändå visat ett dokument där kunden har skrivit under, satt ett kryss i någon ruta, men det kan 
mycket väl vara så att kunden har skrivit under, men ändå inte läst information för att den 
kanske var finstilt, kanske inte hann läsa, kanske var det stressigt vid mötet. Bevisbördan ligger 
då till stor del på kunden menar Dahlberg.  
  
Det finns också äldre personer, som statistiskt sett har större förmögenhet, som vänder sig till 
rådgivare i tron att man får en ”seriös och individuellt anpassad rådgivning”, att rådgivare står på 
kundens sida och ser ingen anledning att misstro rådgivaren. Detta resulterar oftast i att kunden 
skriver under utan att läsa informationen beskriver Dahlberg. FI har uppmärksammat att det 
finns exempel på att värdepappersbolag utnyttjar detta förtroende och att det är relativt ovanligt 
att en kund som vänder sig exempelvis till Allmänna Reklamationsnämnden för att hävda sin 
rätt gentemot rådgivaren. ”Om all den där dokumentationen finns på plats och kunden har skrivit 
under och det finns information, då går man ofta på det som går att bevisa, även om kunden 
påstår att den inte fått information så finns det ändå på papper.” 
 
Vid ett rådgivningsmöte får kunden väldigt mycket information, beskriver FI. Regelverket ställer 
krav på vilken information en kund ska få och det innefattar bland annat information om själva 
bolaget, broschyrer eller produktblad om de produkter som kunden ska investera i. ”Bilagor kan 
vara väldigt omfattande och tar man strukturella produkter så finns det ofta någon form av 
broschyrer eller faktabroschyrer och så finns det bilaga som kan vara på 50-60 sidor på 
engelska och dessutom med finstilt text.” Det blir svårt och tidskrävande för kunden att kunna 
förstå denna information och därför måste den vara klar och begriplig och lätt att förstå. ”Det 
som är ett viktigt budskap till kunden, kan man inte lägga i finstilt inom bilaga på sidan 36 av 50 
utan den ska framgå tydligt och klart så att det är tydligt för kunden.” Detta är en brist som 
många bolag måste arbeta med, menar Dahlberg. 
 
Ibland är kombinationen sådan att kunden utsätts för väldigt hög risk i själva produkten samt 
även betalar en hög ersättning till rådgivaren. För att exemplifiera säger Dahlberg att ”Om en 
kund som investerar 100 000 kronor av det så får förmedlaren 20 000 kronor direkt i ”fickan” och 
då är det bara 80 000 kronor kvar egentligen som ska investeras och de pengarna är dessutom 
så pass hög risk på så att det är 50-50 chans att kunden förlorar allt på ganska kort tid.” 
Dahlberg argumenterar att en rationell kund inte skulle investera om denne fullt förstod den 
höga ersättningen och risken. ”det för oss är helt uppenbart att en kund, en rationell kund, inte 
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skulle ha gjort en investering, som han fått rådet att, göra om kunden hade förstått vad det var 
han investerade i.” Men FI har en svårighet att veta var gränserna går och om kunden kanske 
har accepterat ersättningen till rådgivaren. Dahlberg beskriver detta genom: ”Vi kan inte heller 
ha synpunkter på att det är en hög ersättning så länge en kund har klar och begriplig 
information om ersättningar och risker och ändå väljer att investera, så det är på något sätt är 
upp till kunden.” Men det som kan ifrågasättas är om eller i vilken utsträckning kunden har fått 
information och begripit denna, säger Dahlberg. 
 
Kunder har således svårt att förstå risken med olika finansiella instrument. ”Man kanske har en 
uppfattning om att börsen är riskfylld och ett bankkonto är tryggt och säkert. Sen så finns det 
tusen produkter där emellan som har både högre och lägre risk (…) så där finns det en 
kunskapsbrist hos många konsumenter, som är i informations- och kunskapsunderläge…” 
Samtidigt har det uppmärksammats att även rådgivarna har svårt att förstå instrumenten som 
de förmedlar och ger råd om. 
 
Jonasson på Nordea menar att en eventuell intressekonflikt kan uppstå mellan rådgivare och 
kund. Vidare redogör han för tre nivåer på intressekonflikter: ”Man ska undvika dem. Om man 
inte kan undvika dem så ska man informera kunden om det. Nästa steg är att man faktiskt ska 
helt enkelt komma överens med kunden”. Det problematiska är att själva konflikten oftast är 
dold från kunden och därför tycker Jonasson är det viktigt att göra kunden medveten om att: 
”(…) jag säljer den och den fonden och jag får provision när jag säljer den, bara så att du vet”. 
Många rådgivares lön består av en rörlig del och då ska det inte utformas lönesystem där 
rådgivaren ”måste välja mellan kundens bästa och sitt eget bästa”. Man är väldigt tydligt på 
Nordea att utforma belöningssystem som minskar incitament för rådgivaren att bete sig 
ofördelaktigt mot kunden. Jonasson tycker att rådgivning ska vara öppen och transparent. Ett 
annat problem som han uppmärksammar är att många aktörer kallar sig för oberoende 
rådgivare samtidigt som de får betalt av sina leverantörer. Detta tycker Jonasson är falskt och 
hänvisar till kommande MiFID II som ska innehålla ett förbud mot att ta betald från någon annan 
förutom kunden, om rådgivaren kallar sig för oberoende.  
 
På frågan om hur kunden reagerar på information om intressekonflikter, svarar Jonasson att: 
”det blir nästan inte en fråga, det är märkbart lite intresse från kundsidan på det här området, 
man tror gott om banken.” Nordea har ett brett produktutbud och man tjänar olika mycket på 
olika produkter och det ska kunden förstå, menar Jonasson. Men det finns också en 
godtrogenhet bland kunder som gör ”att det finns en del skojare som lever friskt i den här 
branschen också. Ofta så tycker jag att kunder är extremt naiva, det finns inte några ”free 
lunches”, ser man en sådan så är man lurad, det är garanterat”.  
 
Kunden ska känna förtroende för rådgivaren, men samtidigt ska man inte glömma att denne inte 
arbetar ideellt, utan säljer bankens produkter. Men om banken ska ha en långsiktig relation med 
kunden då ska den sälja produkter som är ”bra” för kunden. Denna syn stämmer väl med 
MiFID:s ambition att man ska göra en bedömning om kundens kunskapsnivå, erfarenheter, 
riskbenägenhet osv. för att kunna erbjuda rätt/lämplig produkt, menar Jonasson. 

5.6 MiFID:s betydelse för värdepappersmarknaden 

Alla aktörer anser att MiFID inte har stärkt förtroendet nämnvärt. Aktörerna säger också att det 
är svårt att utvärdera hur mycket just MiFID påverkat förtroendet, då marknaden har genomgått 
stora kriser de senaste åren. Det positiva som lyfts fram är de strukturerade processerna och 
den ökade dokumentationen som MiFID medfört. För att öka förtroendet för 
värdepappersmarknaden nämner samtliga aktörer att det behövs bättre och mer begriplig 
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information. Andra förslag som lyftes fram var bättre utbildning och rapporteringssystem för 
investerarna.  
 
Förtroende för finansmarknaden har destabiliserats senaste fyra-fem år skildrar Afrell på 
Fondhandlarna. Han poängterar att den senaste finanskrisen hade en stor inverkan på 
förtroendegraden. Men samtidigt menar han att framförallt mer reglering från EU:s sida kommer 
att leda till att kostnader för finansiella tjänster, produkter osv. kommer öka, vilket kan resultera i 
att det blir ännu dyrare för mindre investerare samt innebära negativa effekter för konkurrensen. 
Vidare beskriver han att vi idag lever i ett informationssamhälle där man får tillgång till oerhörda 
mängder information. Lösningen som Fondhandlarna föreslår för att stärka förtroendet är att 
försöka förbättra informationen för att få kunden att läsa och förstå den. ”Det är inte enkelt att få 
folk att läsa” säger Afrell. 
 
Vindevåg på Aktiespararna ser en oroande utveckling där dokumentationen blir allt tjockare och 
att det blir svårare för den enskilde investeraren att ta till sig denna. Han saknar även en 
konsoliderad information och bild av marknaden. Handeln har gått från att vara en mer personlig 
relation till mer av en masskommunikation berättar Vindevåg. När man nu talar via elektroniska 
medier med många människor samtidigt ställs det högre krav på att ”den informationen som ges 
ska vara korrekt, begriplig och kunden ska kunna komma åt den” säger Vindevåg. Det är därför 
viktigt att bolagen kommer ut med information som kan vara kurspåverkande annars kan 
framförallt småkunderna luras därför de får informationen med en viss fördröjning. Eftersom de 
inte kan värdera informationen på samma sätt som de institutionella investerarna, som ofta har 
egna analytiker. Detta i sin tur skapar en skevhet i informationsbilden samt resulterar i ett 
ojämlikt förhållande.  Vindevåg ställer sig även kritiskt till en tanke att regleringen har en 
förmåga att lösa och åtgärda alla problem som kan uppstå. Men verkligheten pekar på 
motsatsen, då systemen uppvisar uppenbara brister. Faran med en finansmarknad är att den 
sammankopplar mängder av aktörer som i sin tur kan drabbas av samma systematiska fel eller 
systematiskt missbruk. Vindevåg poängterar: ”Men om du har tusentals människor som är i 
onödan åker på samma smäll därför at ingen sätter upp en stoppskylt och hojtar till och säger 
stopp nu, så får man inte göra, då tycker jag att det blir allvarigt.” Detta kan i sin tur påverka 
förtroende på marknaden. 
 
Förtroende för den finansiella marknaden har nog inte stärkts för den vanliga konsumenten om 
man tar senaste åren, menar Dahlberg. FI har naturligtvis en viktig roll i detta, genom att se till 
att regelverket följs och säkerställa bolagens handlingssätt, hur man informerar, att kundens 
intressen kommer i första hand samt att ansvara för ett sunt beteende och stabilitet på 
marknaden. Dahlberg poängterar också att dessa uppdrag som FI innehar, nämligen att ”verka 
för stabilitet i finansmarknaden”, samt att upprätthålla ett gott konsumentskydd, resulterar i 
starkare förtroende för hela marknaden. Som konsekvens av lågt förtroende, väljer kunden 
kanske att avstå från investeringar, att man sparar pengar ”hemma i madrassen” vilket är ett 
felaktigt beteende anser Dahlberg. Således ska FI säkerställa förtroendet, men tror också att 
det har minskat de sista 5–7 åren på finansmarknaden. För att lösa problemen med att 
investeraren inte förstår riskerna med olika finansiella instrument, driver FI projekt som utbildar 
investerare och småsparare i grundläggande ekonomiska frågor. 
 
Jonasson på Nordea tycker att det är otroligt svårt att utvärdera frågan om huruvida förtroende 
stärkts eller ej. Till de positiva effekterna tillhör att en kund får mer dokumenterad rådgivning, 
det är bättre strukturerad nuförtiden, påpekar Jonasson. Å andra sidan har händelser som 
Lehmans fall etc. har bidragit till att förtroende för finansbranschen inte har ökat speciellt 
mycket. Vidare fortsätter Jonasson att: ”Ur konsumentskyddsperspektivet kan man ju verkligen 
säga att MiFID tillför ingenting i Sverige för rådgivningslagen fanns och det blivit lite 
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förändringar, men inte några dramatiska saker.” Istället fick man lägga mycket tid och resurser 
på att anpassa sig till direktivet. Jonasson menar att om man skulle använt resurserna på något 
annat så hade det förmodligen kunnat gynna kunderna bättre. Men det är priset som man fick 
betala för ett homogent system, anser Johannson. Det som kunde gynna kunden enligt 
Jonasson är att ta fram mer sofistikerade rapportsystem till kunderna. Mer generellt, tycker 
Jonasson att regelverksförändringar är alltid väldigt ambitiösa, men oftast resultatet i efterhand 
visar sig svårt att uppskatta. 
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6. Analys 

I detta avsnitt lyfts de viktigaste tendenserna fram utifrån resultatet och analyseras med hjälp av 
den teoretiska referensramen. Vidare används analysen även för att kunna dra slutsatser som 
ska besvara undersökningens syfte och frågeställningar.  
 
Investerare ska enligt agent-principal teorin ha tillgång till information för att kunna övervaka 
agenten eftersom det förekommer informationsasymmetri och opportunism på marknaden. 
Lösningen blir att ge principalen mer transparent information så att denne kan övervaka 
agentens arbete, vilket också är en genomgående tanke med MiFID. Däremot tyder 
undersökningen på att icke-professionella investerare, av ointresse eller okunskap, inte läser 
den informationen som delges. Detta försvårar således övervakningen, eftersom investeraren 
då saknar förutsättningar för att kontrollera värdepappersföretagets arbete. Därtill saknas en 
konsoliderad bild av informationen gällande handeln med värdepapper, eftersom marknaden 
har blivit fragmenterad i och med MiFID, vilket även är förknippat med högre kostnader för att 
införskaffa information. Det är endast institutionella investerare som tenderar till att ha resurser 
för att införskaffa, tolka, förstå och nyttja informationen vilket gör att dessa, teoretiskt, får tillgång 
till bättre priser och handel. Detta påvisar att det även föreligger asymmetriska förhållanden 
mellan investerarna själva, och inte enbart mellan värdepappersföretag och investerare. 
Konsekvenserna av ovan beskrivna förhållanden är att det skapas utrymme för asymmetri och 
opportunism på marknaden. Vidare har även MiFID öppnat upp för högfrekvens- och 
algoritmhandel vilket har missgynnat mindre investerare exempelvis ”day traders”. Dessa har 
fått sämre förutsättningar än tidigare då det krävs större resurser för att bedriva handel. Det 
ökade användandet av ”dark pools” innebär även att mindre investerare missar en del av 
handeln, vilket kan leda till lägre deltagande på marknaden i enlighet med Stouts (2009) och 
Ernsts (2009) forskning.  
 
Enligt Guiso et. al. (2008) behöver en investerare inte bara en uppfattning om eventuell 
avkastning innan ett investeringsbeslut, utan också en bedömning av informationens 
trovärdighet. Utifrån undersökningen kan utläsas att MiFID har bidragit till att dokumentation och 
information, speciellt till icke-professionella kunder, har ökat. Det lyfts även fram att 
dokumentations- och rådgivningsprocesserna har blivit bättre och mer homogena. Däremot 
tyder resultatet även på att investeraren inte kan tillgodogöra sig eller förstå den ökade 
informationsmängden. Detta försvårar utvärderingen av informationens trovärdighet samt 
minskar investerarens möjlighet till bästa möjliga investeringsbeslut, vilket kan ha sin bakgrund i 
att den stora informationsmängden blir förvirrande i anslutning till investerarens okunskap. 
 
Av ovan gjorda skildring saknas det följaktligen konsoliderad information över marknaden samt 
att informationen som utgör beslutsunderlag inte kan tolkas och begripas av icke-professionella 
investerare. Detta innebär att investerarna inte har förutsättningar för övervakning och kontroll, 
men likväl tenderar investerarna att ha tillit till värdepappersföretagen. Enligt Carlin et. al. (2009) 
så baseras kundens förmåga att lita på andra till stor del på det legala förtroendet och 
regleringsmekanismerna som ska skydda investeraren. Ifall investeraren själv saknar kontroll 
och övervaknings möjligheter tyder detta på att investerarna har en tilltro till att statens reglering 
och övervakning skyddar deras intressen. Denna utveckling talar således för att förtroendet för 
reglering och regleringsmekanismer är av betydelse för icke-professionellas investeringsbeslut.  
 
Undersökningen uppmärksammar dock att det finns vissa tveksamheter kring regleringen 
exempelvis gällande vad som är olämpliga råd, det finns ingen tydlig gränsdragning. Detta kan 
göra att den dokumentation som var tänkt att stärka investeraren enligt MiFID snarare kan 
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användas i motsatt syfte, dvs. att användas mot kunden vid tveksamheter. Således är det oklart 
om den utökade informationsmängden och dokumentationen ger ökat investerarskydd. Detta 
eftersom samtliga respondenter beskriver att kunden sällan bryr sig att läsa information och 
dokumentation, vilket bland annat får till följd att investerare kan ta högre risker samt att de 
kanske inte har förstått vad de har investerat i. Utifrån detta kan det även tolkas att icke-
professionellas investeringsbeslut till stor del baseras på tilltron till rådgivaren och vad denne 
säger vid rådgivningstillfället. Således är det även av vikt HUR saker sägs och framställs, 
verbalt, inte enbart vad som antecknas och dokumenteras vid ett rådgivningstillfälle. Här kan 
utläsas en problematik som är svår att fånga genom dokumentation och reglering. Enligt 
författarna kan denna problematik vara orsakad av begrepp som ”icke vilseledande”, ”lämplig” 
och ”begriplig” i lagtext och dokument. Dessa begrepp är diffusa och subjektiva och således 
svåra att definiera, vilket möjliggör ett opportunistisk beteende från rådgivare och 
värdepappersföretag där de, verbalt, kan formulera sig vilseledande och inte agera i kundens 
intresse, men där dokumentation och information tillsynes följer lagen.  
 
Detta framhäver bristerna i regleringsmekanismerna, exempel på detta är att kundens signatur 
kan användas mot denne vid tvister samt att bevisbördan oftast då ligger på investeraren. På 
grund av kundens omedvetenhet om dessa skeenden, består tilltron till regleringen. Problemet 
är också att brister med MiFID sällan uppmärksammas så att kritiken inte kommer fram och 
kundens kritiska förmåga förblir outvecklad. Detta då det framkommer av undersökningen att 
investerare som utsätts för olämpliga råd, oftast inte uppfattar detta på grund av deras 
okunskap, samt att det även i situationer där kunden uppmärksammar ett sådant råd, brukar det 
lösas internt genom exempelvis ersättning av uppkommen förlust. Enligt ”betrayal aversion” 
borde denna erfarenhet resultera i mindre tillit till motparten och öka osäkerheten som i sin tur 
skulle väcka försiktighet hos investeraren. Emellertid tyder resultatet på motsatsen, att 
investeraren fortsätter att ha tillit till värdepappersföretaget.  
 
I frånvaro av övervaknings- och kontrollmöjligheter av agenten blir även sociala interaktioner 
samt tidigare erfarenheter viktigare vid investeringsbeslut enligt teorier inom trust behavior. 
Goda erfarenheter från en långsiktig relation till ett värdepappersföretag gör att investerare 
således förlitar sig på företagets professionalism och kompetens. Detta kan möjligtvis förklara 
framväxten av fler komplexa produkter där investerare förlitar sig på värdepappersföretaget och 
väljer högre risk samt betalar mer för finansiella instrument som denne inte förstår. Emellertid 
kan det diskuteras om dessa erfarenheter och relationer är ”goda”, eftersom de teoretiska 
premisserna saknas, hos icke-professionella investerare, för att bedöma om placeringar ger 
bästa möjliga avkastning. Detta då investerare många gånger är godtrogna och inte läser 
information, vilket återigen påvisar omedvetenhet och okunskap. Utifrån Stout (2009) och Ernst 
(2009) kan det göras en tolkning att en medveten investerare förmodligen skulle avstå från sin 
investering eller åtminstone ha mindre tillit till sin motpart om denne hade kännedom om brister i 
regelverket. Men utifrån resultatet kan författarna tolka att så inte är fallet.    
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7. Slutsatser 

 
Studien syftar till att undersöka vilka effekter MiFID haft på värdepappersmarknaden och dess 
inverkan på investerarnas förtroende. MiFID skulle bidra till ett ökat investerarskydd genom att 
motverka informationsasymmetri och andra missförhållanden som fanns på 
värdepappersmarknaden. Direktivet syftade vidare till att öka handeln, förtroendet samt säkra 
investerares ställning genom riktlinjer såväl som regleringar, som skulle utjämna olika 
styrkeförhållanden mellan investerare och värdepappersföretag.  
 
Undersökningen visar på att MiFID:s införande på svenska värdepappersmarknaden haft få 
positiva effekter för icke-professionella investerare. Värdepappersföretagens och de 
institutionella investerarnas verksamheter tenderar till att fortsätta som vanligt, förutom kraven 
på utökad rapportering och utförligare dokumentation. Därtill har MiFID även bidragit till ett 
förändrat handelsbeteende hos institutionella investerare i och med användandet av exempelvis 
”dark pools”. En konsekvens av detta är att mindre investerare utesluts från viss handel, vilket 
teoretiskt kan leda till mindre deltagande. Detta påvisar således ett hinder gällande MiFID:s 
ambitioner att öka handeln på värdepappersmarknaden. Däremot kan inte undersökningen 
uttala sig om i vilken faktisk grad detta påverkat deltagandet och handeln på marknaden.  
 
Vidare uppvisar den ökade informationsmängden till icke-professionella tendenser till att ha fått 
motsatt effekt än det var tänkt. Vilket innebär att MiFID:s tilltro till att mer information ska säkra 
investerarskyddet är bristfällig. Visserligen finns det begrepp i direktivet, och Vpml, att 
information ska vara ”begriplig” och ”icke vilseledande”, emellertid är det svårt att avgöra och 
definiera vad som är just begripligt och icke vilseledande. Dessa begrepp är subjektiva och 
diffusa som öppnar upp för opportunistiska beteenden på marknaden, som blir till en nackdel för 
icke-professionella investerare. 
 
Undersökningen indikerar även på brister i MiFID:s ambitioner att minska 
informationsasymmetrin på marknaden. Detta då icke-professionella inte förstår eller bryr sig 
om den information som finns om värdepappersföretag och rådgivares handlingar. Att icke-
professionella investerare inte läser information men ändock genomför affärer tyder även på att 
mindre investerare har en hög tilltro till värdepappersföretag och reglering, vilket är 
problematiskt. Detta eftersom undersökningen även uttyder brister med regleringen vilket 
investerare är omedvetna om.  
 
Studien finner vidare litet som ger stöd åt att MiFID:s införande haft en positiv inverkan på 
förtroendet hos investerarna, snarare finns det delar i undersökningen som talar för att 
förtroendet bör ha minskat. Emellertid påvisar studien att det finns ett motståndskraftigt 
förtroende mellan icke-professionella investerare och värdepappersföretag, som upprätthålls via 
en tilltro till regleringsmekanismerna på marknaden, långsiktiga relationer samt investerarnas 
okunskap och omedvetenhet. Vilket innebär att införandet av MiFID tillsynes inte har påverkat 
förtroendet nämnvärt.  
 
Ytterligare en slutsats, vilket är förenlig med tidigare forskning, är att interaktionen mellan 
människor spelar roll vid investeringsbeslut. Stout beskrev i sin forskning att man litar på sin 
motpart trots egenintressen. Undersökningen kan instämma i detta, då den visar på att mindre 
investerare inte läser och övervakar värdepappersföretag, fastän de borde göra detta, utan 
genomför affärer i alla fall. Detta visar på styrkan som finns i relationer. 
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Sammanfattningsvis tyder undersökningen på att icke-professionella investerares okunskap, 
omedvetenhet och avsaknad av ett kritiskt tänkande leder till vissa problem på marknaden. 
Detta har förvärrats av det informationsöverflödet som införts i och med MiFID, som tenderar att 
ha lett till mer förvirring bland icke-professionella kunder. Vidare finner undersökningen att icke-
professionella investerare saknar övervaknings- och kontrollmöjligheter men likväl tenderar de 
att lita på värdepappersföretag. Detta sker genom en förlitan på reglering, 
regleringsmekanismer, långsiktiga relationer och tidigare erfarenheter, som vid en närmare 
granskning uppvisar brister. Detta gör att investerare kan ha en ogrundad förhoppning om att de 
är skyddade och gör bästa möjliga investering, vilket i sin tur upprätthåller förtroendet för 
marknaden såväl som tilliten mellan värdepappersföretag och investerare.  
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8. Diskussion 

I detta avslutande kapitel tillåter sig författarna ett bredare utrymme för egna reflektioner kring 
undersökningen och dess resultat.    

8.1 Reflektioner kring resultatet 

Investerarna och aktörerna har ett ansvar för marknaden och dess funktionssätt. Staten och 
dess reglering har en viktig funktion, men utifrån ett investerarperspektiv kan man inte alltid 
förlita sig på regleringen, den ska finnas där som en grundkonstruktion. Utifrån undersökningen 
kan utläsas spår av opportunism som lever i marknaden som vidmakthålls till en del av kundens 
okunskap och godtrogenhet. Däremot upprätthålls legitimiteten och förtroendet för marknaden 
eftersom investeraren oftast förblir omedveten om eventuella urspårningar, som kan leda till 
sämre investeringar. Detta medför att det kan finnas ett mörkertal som inte uppfattar att de, och 
andra, har blivit utsatta för exempelvis olämpliga råd, vilket i sin tur föranleder att kunderna 
förblir okunniga och okritiska. Om medvetenheten skulle öka samt att olämpliga råd belysas mer 
på värdepappersmarknaden är det möjligt att det skulle leda till förändringar, där aktörerna 
självmant måste förändra sig då kravet från kunderna ökar. Detta blir viktigt eftersom 
värdepappersmarknaden bygger på ett system där risken ligger hos investeraren. Det blir än 
mer viktigare då det numera från politiskthåll drivs fram att medborgare själva ska placera sina 
pengar i värdepapper, exempelvis premiepensionen. Eftersom systemet uppmanar till dessa 
initiativ, borde således förutsättningar för investerare skapas såsom att utbilda deltagarna, 
stärka deras kunskap och öka medvetenheten samt det kritiska tänkandet. 

8.1.1 Tilltro till information 

Från undersökningen framkommer även den stora tilltron till information som finns i MiFID och 
på marknaden såväl som hos aktörerna. Det antas att investerare kan tillgodogöra sig all 
information och att den ska leda till minskad informationsasymmetri, bättre beslut med mera. 
Undersökningen visar snarare på att den ökade informationsmängden till investerare och 
tillsynsmyndigheten har skapat mer problem. Investerare vet många gånger inte vad de ska 
göra med all information och har svårt att tolka den. All information som inhämtas från flera 
handelsplatser har även gjort det svårt att skaffa en konsoliderad bild över skeenden på 
marknaden, vilket försvårat övervakningen och transparens. Detta har även gjort att 
tillsynsmyndigheten behöver ökade resurser för att klara av sitt uppdrag, samtidigt som 
aktörerna säger att de inte vet vad all ny information egentligen använts till och hur mycket den 
bidrar med. Det är vidare intressant att alla aktörer ändock svarar att det behövs mer och bättre 
information för att stärka förtroendet och komma tillrätta med problem på 
värdepappersmarknaden. Författarna ställer sig frågande till detta och undrar om det verkligen 
behövs mer information. Eftersom undersökningen snarare visar tendenser till att det 
förekommer informationsöverflöd till bland annat icke-professionella investerare. 
 
För att få möjlighet till bästa möjliga investering bör mindre investerare således vara mer 
rationella men i praktiken är inte människor det, vilket påvisar MiFID:s brister. Direktivet 
förutsätter att investerare är rationella och vet vad de vill samt att de kan värdera informationen 
som delges, vilket inte fungerar i realiteten. Därför tar direktivet inte hänsyn till hur olika 
investerare skiljer sig åt och därför uteblir effekterna. Förvisso ska icke professionella få mer 
information och en utförligare dokumentation genomföras, emellertid är det inte mängden 
information och dokumentation som är av betydelse. Det handlar snarare om hur man ska få 
mindre investerare att förstå och faktiskt läsa viktig information, att finna alternativa sätt som gör 
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investerare mer medvetna och kritiska mot värdepappersföretag och rådgivare. Informationen 
finns där men det är väldigt svårt för en enskild kund att tolka och tillgodogöra sig den. Politiker 
och reglering kan endast underlätta och visa vägen, men det är i slutändan upp till investerarna 
att ställa krav på värdepappersföretag och rådgivare. 

8.2 Egna reflektioner kring undersökningen 

Undersökningen ämnade till att tolka och förstå respondenternas utlåtanden för att kunna 
analysera dessa med befintliga teorier. Författarna har bland annat kommit fram till att 
deltagandet på marknaden teoretiskt kunde minska på grund av asymmetri och opportunism. 
Samtidigt kan inte undersökningen förklara huruvida deltagandet har förändrats exempelvis de 
senaste fem åren. Detta kunde ha verifierats med statistik, men valdes bort på grund av att det 
är många faktorer som kan bidra till eventuell ökning eller minskning av handeln på 
värdepappersmarknaden. Finanskrisen 2008 kunde exempelvis generellt minska deltagandet 
på grund av den osäkerhet som krisen inneburit. 
 
Studien syftade vidare till att uttala sig om hur vissa skeenden på marknaden kan ha inverkan 
på förtroende, snarare än att avgöra om förtroendegraden faktiskt har ökat eller minskat. 
Problematiken ligger dock i att kvantifiera begreppet ”förtroende” och separera bort övriga 
faktorer som kan påverka utfallet. Författarna avsåg snarare att skapa förståelse kring 
förändringsprocessen i samband med implementerandet av MiFID och hur detta kan inverka på 
investerares förtroende.  
 
För att ytterligare styrka resultatet kunde studien kompletteras exempelvis med en 
enkätundersökning för att fånga mindre investerares uppfattning och medvetenhet om brister 
som MiFID uppvisar. Med hjälp av denna metod kunde man också fördjupa sig inom ett specifikt 
område inom direktivet, vilket denna studie inte kan erbjuda. Undersökningen ”skrapar mer på 
ytan” men belyser likväl vissa problem. Djupare studier av dessa kan emellertid resultera i flera 
intressanta frågeställningar och bidra till forskningen på det finansiella området.        

8.3 Fortsatt forskning 

Från undersökningen framkommer att relationer och tilltro till reglering är viktiga för förtroendet. 
Därmed skulle en undersökning om rådgivningsprocessen vara intressant, där en djupare 
utvärdering av investerarnas inställning och attityder gentemot värdepappersföretag och 
rådgivare undersöks. Vidare finns en stor tilltro till att information och transparens är viktiga 
faktorer för förtroendet på marknaden, men vilken mängd och sorts information är den rätta? 
Detta kan ligga till grund för fortsatt forskning, att exempelvis mäta hur stor mängd information 
en investerare kan uppfatta. Dessutom är det intressant att undersöka vilken sorts information 
som ska delges och hur den ska presenteras för att investerare ska kunna tillgodogöra sig den. 
En annan aspekt som är av intresse är hur man får investerare att engagera sig mer och ställa 
högre krav på sin motpart. 
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Bilaga  

 
Intervjuguider 
 
Aktiespararna – Leif Vindevåg 
 
Kan du berätta lite om vad du gjort tidigare och vad du har för uppgift här på Aktiespararna? 
 
Vilka konsekvenser anser ni att MiFID fått för den svenska värdepappersmarknaden? 
 
Hur påverkas investerare av detta? 
Vilka fördelar och nackdelar har ni upplevt efter införandet av direktivet? Varför? 
 
Hur medvetna är investerare om exempelvis den fragmenterade marknaden? 
Hur anser ni att prissättningen av aktier har påverkats efter MiFID?  
Hur har investerares tillgång till marknadsinformation (aktiekurser) påverkats efter införandet av 
MiFID? 
 
Hur anser ni att övervakningen och genomlysningen påverkats efter införandet? Och vilka 
konsekvenser har detta fått för investerare? 
 
Hur anser ni att värdepappersföretag uppfyller sin skyldighet att tillhandahålla information till 
investerare?  
Har investerare lätt att förstå och att tillgodogöra sig den information som ges? 
 
Anser ni att värdepappersföretag lämnar ut tillräcklig information om sina policys och riktlinjer? 
 
Hur anser ni att kundklassificeringen påverkat investerarna? 
  
Hur anser ni att värdepappersföretagen informerar och hanterar eventuella intressekonflikter 
gentemot investerare? 
 
Hur anser ni att värdepappersföretag förmedlar informationen till kunden om ”bästa order 
utförande” samt vilka handelsplatser som ingår i detta system? 
 
Hur medvetna är investerare om riktlinjer kring ”bästa orderutförande”? 
 
Vilka handelsplatser använder de flesta investerare?  
 
Hur har relationerna mellan värdepappersföretag och investerare påverkats efter MiFID:s 
införande? 
 
Vilka förändringar har ni märkt hos institutionella kontra mindre investerares handelsbeteende 
sedan införandet av MiFID?  
Vilka faktorer anser ni är viktigast för förtroendet på värdepappersmarknaderna och varför just 
dessa faktorer? 
 
Hur anser ni att MiFID påverkat förtroendet för värdepappersmarknaden? 
 



~ 35 ~ 
 

Vilken roll anser ni att värdepappersföretag och FI har när det gäller att upprätthålla förtroendet 
på marknaden? 
 
Vilka förändringar tror ni skulle behövas för att stärka investerarnas förtroende för 
värdepappersmarknaden? 
 
Finansinspektionen – Håkan Dahlberg 
 
Kan ni berätta lite kort om er arbetsbakgrund, om vad ni har gjort tidigare och om er funktion här 
på Finansinspektionen? 
 
Vilka förändringar och konsekvenser har ni märkt efter MiFID:s införande? Och hur har detta 
påverkat Finansinspektionens verksamhet? 
 
Hur upplever ni att värdepappersföretagen anpassat sig till direktivet? 
 
Hur ser ni på den fragmenteringen som skett och vilka konsekvenser har den fått för ert 
uppdrag som tillsynsmyndighet? 
Vilka konsekvenser har detta fått för olika investerare anser ni? 
Och vilka konsekvenser har detta fått för värdepappersföretag anser ni? 
Hur medvetna, tror ni att investerarna är om den fragmenterade marknaden och dess 
konsekvenser? 
 
Hur anser ni att övervakningen samt genomlysningen påverkats och fungerat sedan MiFID:s 
införande? 
Anser ni att nuvarande informationsmängd och rapporteringskrav är tillräckliga för att utöva ert 
uppdrag som tillsynsmyndighet på finansmarknaden?  
 
Hur anser ni att kundklassificeringsprocessen samt kriterierna som finns i MiFID har fungerat? 
Är reglerna i Sverige är lägre än i EU? Vilka konsekvenser? 
 
Hur anser ni att ”bästa orderutförande” och reglerna kring detta har fungerat? 
Vad har detta fått för konsekvenser för värdepappersföretagen och investerare? 
Vad anser ni om förfarandena på hur värdepappersföretag delger kunderna information om 
deras riktlinjer angående ”bästa orderutförande” och handelsplatser? 
Anser ni att kunder kan tillgodogöra sig och begripa den informationen som 
värdepappersföretag ger?  
Vilka förändringar skulle ni vilja göra för att kunden ska kunna tillgodogöra sig samt bergripa 
den informationen de får? 
 
Hur anser ni att reglerna kring intressekonflikter har fungerat? 
Hur fungerar bedömningen om vad som är en intressekonflikt? Exemplifiera. 
Hur övervakas/hur utöver ni tillsyn på processen kring bedömningar av intressekonflikter?  
Hur anser ni att informationsgivningen om intressekonflikter till kund fungerat?  
Hur uppfattar och reagerar kunden på informationen om eventuell intressekonflikt? 
 
Vad anser ni om de ökade kraven på information till investerare?  
 
Vilka förändringar har ni märkt hos institutionella kontra mindre investerares handelsbeteende 
sedan införandet av MiFID?  
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På vilket sätt anser ni att MiFID direktivet har levt upp till sitt syfte att stärka förtroendet för 
svenska värdepappersmarknaden? 
Vad skulle ni vilja förändra för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden? 
 
Fondhandlarföreningen – Lars Afrell 
 
Kan ni berätta lite kort om er arbetsbakgrund, om vad ni har gjort tidigare och om er funktion här 
på Fondhandlarna? 
 
Vilka förändringar har ni märkt efter MiFID:s införande? Hur har detta påverkat 
värdepappersföretagens verksamheter? 
 
Hur ser ni på den fragmenteringen som skett och vilka konsekvenser har den fått för 
värdepappersföretag och banker? 
Vilka konsekvenser har detta fått för olika investerare anser ni? 
Hur medvetna, tror ni att investerarna är om den fragmenterade marknaden och kraven på 
bästa möjliga orderutförande? 
 
Hur anser ni att övervakning samt genomlysning påverkats och fungerat sedan MiFID:s 
införande? 
Vad anser ni om de ökade kraven på information till investerare?  
 
Hur anser ni att kundklassificeringsprocessen samt kriterierna som finns i MiFID har fungerat? 
 
Hur anser ni att ”bästa orderutförande” och reglerna kring detta har fungerat? 
Vad har detta fått för konsekvenser för värdepappersföretagen och investerare? 
Vilka faktorer är viktiga för att värdepappersföretag ansluter sig till olika handelsplatser?  
Hur väl stämmer detta in med tanken på ”bästa orderutförande”? 
Hur delges kunden normalt informationen om ”bästa orderutförande”? 
Anser ni att kunder kan tillgodogöra sig och begripa den informationen som 
värdepappersföretag ger?  
 
Hur bedömer värdepappersföretag samt banker vad som är en intressekonflikt? 
Vilka är de vanligaste intressekonflikterna som värdepappersföretag är tvungna att informera 
sina kunder? 
Hur förmedlas denna info till kunden? 
Hur reagerar kunden på informationen om eventuell intressekonflikt? 
 
Vilka förändringar har ni märkt hos institutionella kontra mindre investerares handelsbeteende 
sedan införandet av MiFID?  
 
På vilket sätt anser ni att MiFID direktivet har levt upp till sitt syfte att stärka förtroendet för 
svenska värdepappersmarknaden? 
Vad skulle ni vilja förändra för att stärka förtroendet för marknaden? 
 
 
Nordea – Lars Jonasson 
 
Kan ni berätta lite kort om er arbetsbakgrund, om vad ni har gjort tidigare och om er funktion här 
på Nordea? 
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Vilka förändringar har ni märkt efter MiFID:s införande? Och hur har detta påverkat Nordeas 
verksamheter? 
 
Hur ser ni på den fragmenteringen som skett och vilka konsekvenser har den fått för Nordea? 
Vilka konsekvenser har detta fått för mindre respektive större/institutionella investerare anser 
ni? 
Hur medvetna, tror ni att kunderna är om den fragmenterade marknaden och dess 
konsekvenser? 
Vilka förändringar har ni märkt hos institutionella kontra mindre investerares handelsbeteende 
sedan införandet av MiFID? 
 
Hur anser ni att övervakning samt genomlysning påverkats och fungerat sedan MiFID:s 
införande utifrån er verksamhet? 
Hur upplever ni att FI:s roll som tillsynsmyndighet över värdepappersmarknaden har fungerat 
sedan MiFID:s införande? 
Hur anser ni att kravet på ökad genomlysningen fungerat efter MiFID:s införande? 
Hur har detta krav påverkat Nordeas verksamhet samt er kunder?  
 
Vad anser ni om de ökade kraven på information till investerare?   
 
Hur anser ni att kundklassificeringsprocessen samt kriterierna som finns i MiFID har fungerat? 
Hur samlar ni in er kundinformation och hur går kundklassificering till? 
Hur ser fördelningen ut mellan kategorierna professionell och icke-professionell bland privata 
kunder?  
Hur ofta begär kunden att bli klassad i en viss kategori? 
 
Hur anser ni att bästa order utförande och reglerna kring detta har fungerat? 
Vad har detta fått för konsekvenser för Nordea och er kunder? 
Hur delges kunden normalt informationen om ”bästa orderutförande”? 
Anser ni att kunder kan tillgodogöra sig och begripa den informationen som ni ger?  
 
Hur bedömer Nordea vad som är en intressekonflikt? 
Vilka är de vanligaste intressekonflikterna som ni är tvungna att informera sina kunder? 
Hur förmedlas denna info till kunden? 
Hur reagerar kunden på informationen om eventuell intressekonflikt? 
 
På vilket sätt anser ni att MiFID direktivet har levt upp till sitt syfte att stärka förtroendet för 
svenska värdepappersmarknaden? 
Vad skulle ni vilja förändra för att stärka förtroendet för värdepappersmarknaden?  


