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Förord 

Denna Civilekonomuppsats är nu färdigställd och 20 veckor av hårt arbete har 
passerat, det har inte alltid varit lätt men ack så intressant. Under våren har nya 
kontakter och kunskaper skapats och för det har vi en rad personer att yttra vår 
tacksamhet till. Uppsatsen hade inte varit möjlig att genomföra utan bidrag från 
våra respondenter, samt insatsen från vår handledare.  

Ett hjärtligt tack riktas därför till vår handledare Berndt Andersson som under 
uppsatsens framfart bidragit med erfarenhet, stöttning och konstruktiv kritik. 
Vidare förtjänar även de nio respondenter som ställt upp på intervjuer ett 
innerligt tack för att ni avsatt tid för att besvara våra frågeställningar med största 
entusiasm. Avslutningsvis vill vi även tacka den seminariegrupp och 
medbedömare som tagit sig tid till korrekturläsning och input under våren, ett 
gediget arbete som hjälpt till att föra processen framåt.   

Härmed intygas att uppsatsens arbetsbörda fördelats ömsesidigt mellan 
författarna under uppsatsens termin.  

 

 

Karlstads universitet, juni 2018 

 

 

_____________________                                     _____________________ 

 Anders Lassis    Ronja Persson 
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Sammanfattning 

Värdepappersmarknaden är en marknad under ständig utveckling. Den 
historiska utvecklingen som skett har skapat incitament för ett utökat regelverk 
för att stärka kundskyddet. På marknaden återfinns en rad olika aktörer som 
erbjuder rådgivning till privatpersoner, detta för att hjälpa kunderna investera på 
denna komplicerade marknad. För att stärka kundskyddet har Europeiska 
Unionen [EU] släppt ett direktiv vid namn MiFID II som verkar för att öka 
transparensen mellan rådgivare och kund och därmed ge kunden en ökad 
förståelse för olika investeringsalternativ. Medlemsländerna i EU hade fram till 
den 3 januari 2018 på sig att implementera direktivet i sin lagstiftning. Syftet 
med uppsatsen är därför att undersöka vilka effekter rådgivare tror att 
implementeringen av MiFID II har inneburit för konsumenter på 
värdepappersmarknaden. Syftet är även att öka förståelsen för hur MiFID II 
bidrar till transparens samt hur rådgivares dagliga arbete påverkas.  Vidare så har 
nio stycken semistrukturerade intervjuer genomförts för att uppnå studiens 
syfte. 

Studiens resultat påvisar att implementeringen av MiFID II har haft en positiv 
effekt för kunderna på marknaden. Den ökade transparensen har enligt 
respondenterna i studien resulterat i en ökad förståelse för de investeringar som 
kunderna genomför och har därmed minskat informationsasymmetrin på 
marknaden. Studien visar även att implementeringen hos de övriga aktörerna på 
marknaden har gått smidigare än hos de banker som deltagit i studien, detta då 
dessa redan innan implementeringen arbetat i linje med de nya reglerna. 
Implementeringen har dock inte påverkat längden på möten nämnvärt även om 
direktivet resulterat i en ökad tidsåtgång för rådgivare. Den ökade tidsåtgången 
tror respondenterna kan ha en negativ effekt för småsparare då en ökad 
arbetsbörda leder till att kostnaderna ökar. Studiens resultat tyder på att det i 
framtiden inte lönar sig för småsparare att besöka en rådgivare utan att de 
istället får förlita sig på andra alternativ som robotrådgivning. 

 

Nyckelord: MiFID, MiFID II, värdepappersmarknaden, 
investeringsrådgivning, kundskydd. 
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Abstract 

The securities market is under constant change. And the historical changes have 
created an incentive for an extended regulation in order to strengthen the 
customer protection. The securities market holds a number of different actors 
providing consulting service to individuals in order to help customers invest on 
this complicated market. In order to strengthen the customer protection and 
understanding, the European Union [EU] has released a directive called MiFID 
II that aims to increase the transparency between advisors and consumers. The 
deadline for the member states to implement the directive was January third 
2018. The purpose of this study is to examine what effects the advisors believes 
the implementation of MiFID II have meant to the customers on the securities 
market. The intention is also to enhance the understanding of how MiFID II 
contributes to transparency as well as how it has affected the daily work of the 
advisors. Nine semi-structured interviews have been conducted in order to 
attain the purpose of the study. 

The study shows that the implementation of MiFID II has had a positive 
impact on the customers. The increased transparency has according to the 
respondents led to an increased understanding within the securities market, 
which has led to a decreased information asymmetry. The study also shows that 
the implementation was easier to accomplice for the other actors than for the 
banks. The other actors already worked in line with the new standards. The 
implementation has despite this not led to an increased duration of the meetings 
even though it has led to an additional workload for the advisors. The 
respondents find that the increased workload will lead to higher costs. The 
respondents believe that the increased workload have a negative effect for 
smaller savers. The results indicate that small savers will have to depend on 
other alternatives such as robot advisors in the future. 

 

Key-words: MiFID, MiFID II, securites market, investment advicing, 
customer protection.  
  



6 

1.	 Inledning	.....................................................................................................	8	
1.1.	 Introduktion	.....................................................................................................	8	
1.2.	 Problemformulering	.........................................................................................	9	

1.2.1.	 Tidigare	forskning	.........................................................................................	10	
1.2.2.	 Avgränsningar	...............................................................................................	11	

1.3.	 Syfte	..............................................................................................................	11	
1.4.	 Frågeställningar	.............................................................................................	11	

2.	 Lagar	och	direktiv	......................................................................................	12	
2.1.	 Rättsakter	från	Europeiska	unionen	...............................................................	12	

2.1.1.	 ESMA	.............................................................................................................	13	
2.2.	 MiFID	.............................................................................................................	13	
2.3.	 MiFID	II	..........................................................................................................	14	
2.4.	 Lag	(2007:528)	om	värdepappersmarknaden	..................................................	15	
2.5.	 Lag	(2003:862)	om	finansiell	rådgivning	till	konsumenter	...............................	15	

3.	 Teoretisk	referensram	...............................................................................	16	
3.1.	 Finansiell	okunskap	........................................................................................	16	
3.2.	 Principal-agentteorin	.....................................................................................	16	
3.3.	 Moores	lag	.....................................................................................................	18	
3.4.	 Information	overload	.....................................................................................	19	

4.	 Metod	.......................................................................................................	21	
4.1.	 Metodval	.......................................................................................................	21	
4.2.	 Forskningsdesign	............................................................................................	21	
4.3.	 Urval	..............................................................................................................	22	
4.4.	 Datainsamling	................................................................................................	22	
4.5.	 Bearbetning	av	insamlad	data	........................................................................	24	
4.6.	 Trovärdighets-	och	äkthetskriteriet	................................................................	24	
4.7.	 Etisk	diskussion	..............................................................................................	25	

5.	 Empiri	........................................................................................................	27	
5.1.	 Före	och	efter	MiFID	II	....................................................................................	27	

5.1.1.	 Banker	...........................................................................................................	27	
5.1.2.	 Övriga	aktörer	...............................................................................................	29	

5.2.	 Transparens	...................................................................................................	29	
5.2.1.	 Banker	...........................................................................................................	30	
5.2.2.	 Övriga	aktörer	...............................................................................................	31	

5.3.	 Lämplighetsbedömning	..................................................................................	31	
5.3.1.	 Banker	...........................................................................................................	32	
5.3.2.	 Övriga	aktörer	...............................................................................................	33	

5.4.	 Konsekvenser	för	konsumenter	......................................................................	34	
5.4.1.	 Banker	...........................................................................................................	34	
5.4.2.	 Övriga	aktörer	...............................................................................................	35	

6.	 Analys	........................................................................................................	37	
6.1.	 Informationsasymmetri	..................................................................................	37	
6.2.	 Direktivets	negativa	effekter	..........................................................................	38	
6.3.	 Framtiden	inom	värdepappersmarknaden	.....................................................	40	

7.	 Slutsats	......................................................................................................	42	
7.1.	 Besvarande	av	frågeställningar	......................................................................	42	

7.1.1.	 Påverkan	på	det	dagliga	arbetet	...................................................................	42	



7 

7.1.2.	 Transparens	...................................................................................................	43	
7.1.3.	 Konsekvenser	för	konsumenter	....................................................................	43	

7.2.	 Begränsningar	och	fortsatt	forskning	.............................................................	44	

Referenslista	.....................................................................................................	45	

Bilagor	..................................................................................................................		
Bilaga	1	Respondentbeskrivningar	...............................................................................		
Bilaga	2	Samtyckesblankett	..........................................................................................		
Bilaga	3	Intervjuguide	..................................................................................................		
Bilaga	4	Mail	mall	.........................................................................................................		

  



8 

1. Inledning 

I det inledande stycket presenteras och problematiseras studiens bakgrund. Inledningen är till 
för att ge en grundläggande kunskap om det berörda ämnet samt argumentera för vikten av 
att studera fenomenet ytterligare. Problemformuleringen följs sedan åt av syfte och 
frågeställningar. 

1.1. Introduktion 

Den Svenska värdepappersmarknaden är ett samlingsnamn för den plats där 
Sveriges handel med finansiella instrument sker. Finansiella instrument som köp 
och säljs kan exempelvis vara värdepapper och råvaror (Regeringskansliet 2016; 
SFS 2007:528, kap 1 § 4 ).  På den svenska värdepappersmarknaden så finns en 
rad aktörer som sysslar med denna typ av handel såsom banker, investerare, 
aktiemäklare, pensionsfonder och försäkringsbolag. För att skydda de olika 
aktörerna finns lagar och regler som verkar för att strukturera marknaden. 
Sverige har egna lagar för värdepappersmarknaden men måste även lyda under 
Europeiska Unionens [EU] bestämmelser (Regeringskansliet 2016).  

År 2004 antogs direktivet Markets in Financial Instruments Directive [MiFID] av 
Europaparlamentet och Europarådet för att stärka konkurrensen inom 
värdepappersmarknaden genom att skapa en gemensam och reglerad marknad 
för värdepapper (European Securities and Markets Authority [ESMA] u.å.). 
Medlemsländerna i EU hade då fram till den 31 januari 2007 på sig att 
implementera dessa direktiv i respektive lands lagstiftning (EU-kommissionen 
u.å.).  

Efter några år uppstod behovet att reformera MiFID direktivet då 2008 års 
finanskris synliggjorde bristerna som fanns i det dåvarande systemet på 
värdepappersmarknaden. Krisen uppstod genom att bankerna i USA beviljade 
bostadslån utan någon större säkerhet och när bostadspriserna började falla år 
2006 så uppstod en ohållbar situation med en övervärderad bostadsmarknad där 
bankerna inte lyckades täcka förlusterna som följde (Ivashina & Scharfstein 
2010). Lehman Brothers var en av de större bankerna i USA och blev den första 
att gå i konkurs under krisen. Detta fick konsekvenser då banker ofta lånar av 
varandra via en inter-bank-marknad (Oxelheim et al. 2010). Krisen gav 
incitament för att vidareutveckla MiFID direktivet och på så sätt undvika 
liknande kriser i framtiden samt ge kunderna en större säkerhet på marknaden 
(EU-kommissionen u.å.). 
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EU-kommissionen inledde därmed ett projekt med fokus att utveckla det 
befintliga direktivet MiFID och i november 2011 lades förslaget fram. EU-
kommissionen föreslog att det dåvarande regelverket skulle revideras som ett 
steg mot en mer rättvis marknad med ökad säkerhet och transparens (ESMA 
u.å.; EU-kommissionen). I maj 2014 antogs de nya direktiven som kom att 
kallas Markets in Financial Instruments Directive II [MiFID II] av 
Europaparlamentet och EU-rådet.  

Implementeringen i Sverige skedde den 3 januari 2018 (Finansinspektionen [FI] 
2017; Europakommissionen [EU-kommissionen] u.å.; ESMA u.å.; Sheridan 
2017; The Economist 2018). MiFID II arbetar för att öka transparensen och 
kundskyddet och genom detta skapa en mer rättvis, effektiv och säker marknad 
inom EU. En förändring som införs är ett ökat redovisningskrav när det 
kommer till investeringsrådgivning (FI 2017; EU-kommissionen u.å.; ESMA 
u.å.; Sheridan 2017). Reglerna kräver även att alla kostnader ska vara tydliga för 
konsumenten samt att rådgivaren måste informera kunden om vad de olika 
avgifterna avser (SFS 2007:528, kap 9 § 14 ).  

1.2. Problemformulering 

Den effektiva marknadshypotesen är en investeringsteori som förutsätter att de 
finansiella marknaderna är effektiva och utvecklades på 60-talet av Eugene 
Fama (Morningstar u.å.; Gavelin & Sjöberg 2007). Denna hypotes går att koppla 
till varför olika typer av regleringar skapas på värdepappersmarknaden. De olika 
regleringarna strävar efter att uppnå en effektiv värdepappersmarknad där ingen 
informationsasymmetri råder och där utbud och efterfråga verkar i ett samspel. 
MiFID II är därför ett steg mot en effektivare marknad.  

Implementeringen av MiFID II skedde den 3 januari 2018 vilket innebar att 
ämnet ännu inte hunnit studeras i praktiken i större utsträckning, detta gav 
utrymme för vidare undersökningar (FI 2017; EU-kommissionen u.å.; ESMA 
u.å.; Sheridan 2017; The Economist 2018). Uppsatsens ämne valdes på grund av 
dess relevans samt den aktuella implementeringen av direktivet i Sverige den 3 
januari 2018 (FI 2017; EU-kommissionen u.å.; ESMA u.å.; Sheridan 2017; The 
Economist 2018).  

Direktivet påverkar många konsumenter då investeringar i värdepapper är en 
vanlig sparform i Sverige. Transparens på värdepappersmarknaden är därför 
viktig då den bidrar till förtroende, integritet och ett gott rykte på marknaden, 
samtidigt som dolda avgifter och agendor motverkas. En ökad transparens 
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hjälper konsumenter att fatta välinformerade beslut där en medvetenhet om vad 
de investerar sina pengar i finnes. I en transparent transaktion ska det tydligt 
framgå vilka avgifter och risker som transaktionen medför (SFS 2007:528; 
ESMA u.å.; EU-kommissionen u.å. ). Den aktuella implementeringen leder till 
att frågor om vad direktivet inneburit för faktiska konsekvenser på marknaden 
uppstår och det är här denna studie förväntas ha sitt kunskapsbidrag.  

1.2.1.  Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning inom området. Sheridan (2017) har utrett 
vilka konsekvenser MiFID II kan komma att ha på så kallade FinTec bolag. 
FinTec-bolag är aktörer på värdepappersmarknaden som kombinerar 
investeringstjänster med IT- teknologi så som exempelvis vid algoritmisk 
handel. I Sheridans (2017) studie konstateras att det nya direktivet MiFID II kan 
komma att bli en utmaning att implementera men att det är fullt möjligt så länge 
företagen är beredda att utveckla sina tjänster i takt med utvecklingen inom 
reglerna. Detta liknar Sheridan (2017) med Moores lag som kommer att 
diskuteras längre ned. Sheridans studie kan sammanfattas med detta citat: 

There is a mutual self-interest in accelerating human adaptability to close 
the gap between technological progress and financial services regulation. 
MiFID II is the foundation of EU-wide regulation for the foreseeable 
future. Whether technological advantage revolves around algorithmic 
trading, HFT or DLT or all three, there is a potentially damaging gap 
between technological advancement and regulation. (Sheridan 2017, s. 
426) 

Prorokowski (2015) belyser även han konsekvenser MiFID II kan tänkas ha på 
värdepappersmarknaden med fokus på de strukturella och teknologiska 
utmaningar direktivet kan medföra samt vad implementeringen kan komma att 
kosta. Studien konstaterar att det kommer krävas utveckling av arbetssätt och 
system i och med implementeringen men att kostnaderna detta medför inte går 
att avgöra på förhand, studien föreslår att företagen bör investera i IT-system 
tidigt för att underlätta implementeringen (Prorokowski 2015). 

Det finns även artiklar som diskuterar bristerna i MiFID direktivet som legat till 
grund för utvecklingen av det nya direktivet MiFID II (Ferrarini & Moloney 
2012). Forskare har även diskuterat vad MiFID II kan ha för brister när det 
kommer till implementering i civilrätten (Danny 2017). Då implementeringen av 
direktivet skedde den 3 januari 2018 (FI 2017; EU-kommissionen u.å.; ESMA 
u.å.; Sheridan 2017; The Economist 2018) har inte någon forskning på de 
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faktiska effekterna för rådgivare och konsumenter ännu inte genomförts, och 
det är där denna studie kommer in. 

1.2.2.  Avgränsningar 

På grund av tidsramen och omfattning på studien så har uppsatsen begränsas i 
vissa avseenden. Endast den svenska värdepappersmarknaden och 
implementeringen av MiFID II direktivet i Sverige har behandlats. 
Värdepappersmarknaden erbjuder flera typer av finansiell rådgivning, som är 
riktad till olika användare. Fokus i denna studie ligger på investeringsrådgivning 
riktad till konsumenter, rådgivning till företag och andra institutioner har därav 
inte behandlats. MiFID II direktivet är omfattande och det finns inte tid eller 
utrymme att diskutera och illustrera alla förändringar direktivet medfört. Endast 
förändringarna gällande transparens samt relaterade delar tas upp.  

1.3. Syfte 

Finansiella direktiv såsom MiFID II skapas av EU för att upprätthålla en säker 
och effektiv marknad. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka vilka 
effekter rådgivare tror att implementeringen av MiFID II har inneburit för 
konsumenter på värdepappersmarknaden. Syftet är även att öka förståelsen för 
hur MiFID II bidrar till transparens samt hur rådgivares dagliga arbete 
påverkas.   

1.4. Frågeställningar 

• Hur har rådgivares dagliga arbete påverkats av det nya direktivet MiFID II? 
 

• På vilket sätt anser rådgivarna att MiFID II bidragit till en ökad transparens? 
 

• Vilka konsekvenser tror rådgivarna att MiFID II innebär för konsumenter på 
marknaden? 
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2. Lagar och direktiv 

I kapitlet om lagar och direktiv kommer de olika direktiven MiFID och MiFID II att 
presenteras. Även Värdepappersmarknadslagen och Lagen om finansiell rådgivning till 
konsumenter kommer överskådligt att framställas. Dessa ramverk utgör grunden för 
värdepappersmarknaden i Sverige och blir därför nödvändiga att känna till innan denna 
uppsats läses. 

2.1. Rättsakter från Europeiska unionen 

Innan de olika regelverken och direktiven diskuteras närmare finns det olika 
begrepp att känna till. Rättsakter är lagar och regler från EU som 
medlemsländer måste följa och förhålla sig till. Här i Sverige gäller Sveriges Lag 
och genom medlemskapet i EU så måste även EU:s rättsakter följas och 
implementeras i lagstiftningen (Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt; Sveriges riksdag u.å.). EU:s rättsakter beslutas av olika 
institutioner inom EU, i institutionerna sitter utvalda representanter från 
medlemsländerna. EU:s lag har företräde över det egna landets lag och följer 
inte landet de regler som institutionerna beslutat om så kan landet ställas inför 
rätta i EU-domstolen (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt; 
Sveriges riksdag u.å.). 

EU kan utfärda fem olika typer av rättsakter; förordningar, direktiv, beslut, 
rekommendationer eller yttranden. Den första typen, en förordning, börjar gälla 
med omedelbar verkan i samtliga av EU:s medlemsländer när den ges ut 
(Fördraget om Europeiska unionen). En förordning går inte att tolka eller 
förändra så att den passar landets tidigare lagstiftning. Den andra varianten är 
ett direktiv likt MiFID och MiFID II som denna uppsats baseras på. Direktiv 
innehåller mål som ska lagstadgas i medlemsländerna. Målen är tvingande, och 
har en fast tidsgräns, ofta på två år, hur de olika medlemsländerna går tillväga 
för att nå målen är valfritt (Fördraget om Europeiska unionen; Sveriges riksdag 
u.å.). I Sverige så tar riksdagen emot EU:s direktiv och stiftar utifrån det lagar 
som blir tvingande i landet för att nå målen (Sveriges riksdag u.å.). 

Den tredje varianten av rättsakt som EU har rätt att inrätta är ett beslut. Ett 
beslut kan ses som ett komplement till de lagar som redan finns och riktar sig 
sällan till hela länder utan snarare till en eller ett fåtal personer, organisationer 
eller företag (Sveriges riksdag u.å.). EU kan även utfärda rekommendationer och 
yttranden, dessa är inte bindande och medlemsländerna väljer själva om de vill 
tillämpa dessa (Fördraget om Europeiska unionen; Sveriges riksdag u.å.). 
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2.1.1.  ESMA 

European Securities and Markets Authority [ESMA] som på svenska heter 
europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten är den myndighet inom 
EU som har till uppgift att bevaka finansieringsmarknaden och se till att 
medlemsländerna samarbetar (FI 2017). ESMA är en råd- och tillsynsmyndighet 
med säte i Paris, de får sin befogenhet att verka av Europaparlamentet. ESMA 
tar fram förslag på regler som EU-kommissionen sedan fattar beslut om. 
Organisationen är utformat för att stabilisera den europeiska 
värdepappersmarknaden och består utav förvaltningsstyrelse, tillsynsstyrelse, 
ordförande, överklagandenämnd samt verkställande direktör (FI 2017). 

2.2. MiFID 

Markets in Financial Instruments Directive (2004/39/EC) är ett direktiv från 
EU som antogs den 30 april 2004 (EUR-Lex 2016). MiFID implementerades i 
medlemsländerna den 31 januari 2007 och gällde fram till den 2 januari 2018 då 
MiFID II trädde i kraft (EUR-Lex 2016). MiFID skapades för att fylla de brister 
som fanns i tidigare lagstiftning, främst gällande konkurrens och transparens. 
EU beskriver på sin hemsida målen med MiFID såhär: 

It is designed to strengthen the European Union’s [EU] set of rules for 
investment services and regulated markets with a view to achieving 2 
major objectives: protecting investors and safeguarding market integrity 
by establishing harmonised requirements governing the activities of 
authorised intermediaries; promoting fair, transparent, efficient and 
integrated financial markets. (EUR-Lex 2016)  

En ökad transparens förväntades leda till att de olika aktörerna på marknaderna 
fick samma förutsättningar samt att marknaden verkade på ett mer rättvist och 
effektivt sätt (EUR-Lex 2016). Finansiell information om ordrar och 
transaktioner behövde i och med direktivet redovisas tydligare. MiFID innehöll 
också mål där intressekonflikter skulle motverkas, detta via investerarskydd och 
skärpta informationskrav (EUR-Lex 2016). Detta genom att 
investeringsrådgivare då skulle bedöma kundens kunskaper och utifrån det 
erbjudan den finansiella rådgivningen som bäst passade kunden (EUR-Lex 
2016). 

MiFID skapades för att fylla luckor i lagstiftningen men visade sig efter 
finanskrisen år 2008 även innehålla egna brister. Bristerna i direktivet ledde till 
att företag lyckades komma runt reglerna och konsumenternas situation förblev 
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utsatt (Prorokowski 2015). Luckorna i direktivet var bland annat att direktivet 
inte behandlade all typ av handel på alla olika marknader utan var för smal i sin 
beskrivning med hänsyn till marknadens vidd. Det fanns även problem med 
intressekonflikter mellan okunniga konsumenter och välinformerade rådgivare 
(Prorokowski 2015). 

2.3. MiFID II 

Finanskrisen år 2008 blev startskottet för EU-kommissionens arbete med att 
utveckla det dåvarande direktivet MiFID som ett steg mot en ökad rättvisa på 
marknaden med ökad säkerhet samt transparens (ESMA u.å.; EU-
kommissionen u.å.). År 2011 lade EU-kommissionen ett förslag till EU-
parlamentet och Europarådet att revidera MiFID. Efter två år av diskussioner 
och revideringar så antogs det nya regelverket Markets in Financial Instruments 
Directive II (2014/65/EU) i juni 2014 (ESMA u.å.; FI 2017; EU-kommissionen 
u.å.; Regeringskansliet 2017).  

MiFID II har ett ökat fokus på att skapa en mer rättvis, effektiv och säker 
marknad inom EU och syftar till att öka kundskyddet på 
värdepappersmarknaden (ESMA u.å.; FI 2017; EU-kommissionen u.å.). Det nya 
reglerna implementerades i Sverige 3 januari 2018 (FI 2017; Regeringskansliet 
2017) och behandlar regler såsom en ökad transparens där aktörerna på 
värdepappersmarknaden är skyldiga till att redovisa sina kostnader och vad 
dessa avser (SFS 2007:528, kap 9 § 14 ). Lagen förklarar även att aktörerna på 
marknaden inte får mottaga ersättning från tredje part (provision) på en gjord 
investering. Aktören måste även förklara för den aktuella kunden om denne 
oberoende eller ej (FI 2017).  

Kunderna måste även genomgå en lämplighetsbedömning innan en investering 
kan ske där rådgivaren undersöker vem kunden är, vilka erfarenheter samt vilka 
kunskaper denne har inom investeringar. Detta för att sedan kunna ge kunden 
investeringsalternativ som passar den profil rådgivaren anser att kunden har 
(Regeringskansliet 2017; SFS 2007:528, kap 9; FI 2017). MiFID II verkar också 
för ett ökat krav på information från rådgivaren till kunden. Rådgivaren ska 
årligen gå igenom vilka effekter de olika kostnaderna har på de aktuella 
investeringarna. Vid denna genomgång så ska rådgivaren kunna uppvisa en 
illustration över effekterna, hur riskläget för kundens investeringar ser ut samt 
en lista på alla kostnader och vad dessa avser (FI 2017).  
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2.4. Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

Lagen bygger på det EU-direktiv som förkortas MiFID, vilket innebär att de 
flesta länder i Europa får samma grundläggande regler för bland annat handel 
med finansiella instrument (SFS 2007:528; FI 2017). Det finns flera anledningar 
till reglernas tillkomst och en av de viktigaste är att stärka skyddet för dig som 
kund. Den 3 januari 2018 så förstärks lagen ytterligare då MiFID II införs i 
Europa (SFS 2007:528; FI 2017). Lagförändringen har sitt ursprung utifrån den 
finansiella krisen år 2008 och det underliggande syftet med MiFID II är att 
förbättra konsument- och investerarskyddet samt att skärpa konkurrensen inom 
det finansiella området (SFS 2007:528; FI 2017). 

2.5. Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter 

Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, brukar ibland kallas 
för rådgivningslagen, gäller när en konsument erhåller investeringsrådgivning av 
ett företag (SFS 2003:862; Hallå konsument 2016; Konsumentverket 2017). 
Lagen beskriver hur en rådgivare måste ha den kompetens som anses vara 
tillräcklig samt att de råd som ges måste dokumenteras och lämnas ut till 
kunden (SFS 2003:862; Hallå konsument 2016; Konsumentverket 2017). 

Lagen är tillämpbar vid rådgivning till konsumenter angående placering och 
investering i finansiella instrument samt vid sparande i livförsäkringar. 
Lagverket är tvingande till förmån för konsumenter och det är därmed inte 
aktuellt för ett rådgivande företag att erbjuda sämre villkor till sina kunder än de 
som tas upp i lagen (Hallå konsument 2016; Konsumentverket 2017). Dock så 
finns det undantag där fondbolag, värdepappersinstitut och försäkringsmäklare 
inte är bundna att följa vissa delar av lagen. De måste dock följa 
värdepappersmarknadslagen (SFS 2007:528) likväl som andra aktörer på 
marknaden (SFS 2003:862; Hallåkonsument 2016; Konsumentverket 2017).  

Lagen säger även att rådgivaren ska följa god rådgivningsed och därmed anpassa 
rådgivningen efter vad kunden efterfrågar och har behov utav (SFS 2003:862; 
Hallå konsument 2016; Konsumentverket 2017). Om en rådgivare skulle avvika 
från denna lag och detta lett till en ekonomisk skada för kunden så kan denne 
ha rätt att kräva ett skadestånd av rådgivaren i fråga. En sådan situation ska då 
inom skälig tid påtalas för det rådgivande företaget samt, om företaget ej går 
med på skadeståndskravet, anmäla detta till Allmänna reklamationsnämnden 
[ARN] (SFS 2003:862; Hallå konsument 2016; Konsumentverket 2017). 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel kommer att presentera den teori som uppsatsen baseras på. Kapitlet inleds med 
att förklara Finansiell okunskap och Principal-Agentteorin. Kapitlet går sedan vidare med en 
beskrivning av Moores lag och Information overload. Dessa teorier används senare för att 
analysera uppsatsens resultat.  

3.1. Finansiell okunskap 

Behovet av EU-direktiv på värdepappersmarknaden grundar sig i att det råder 
en finansiell okunskap hos kunderna på värdepappersmarknaden. Denna 
okunskap hindrar konsumenterna från att ta välgrundade beslut gällande 
investeringar (Mitchell & Lusardi 2011). Detta får konsekvenser då 
komplexiteten inom de finansiella produkterna kostar konsumenterna och 
samhället onödiga pengar (Mitchell & Lusardi 2011). Ökad kunskap ger 
välgrundade beslut men de flesta konsumenterna på värdepappersmarknaden 
besitter inte den kunskapen enligt Oehler och Kohlert (2009) utan litar blint på 
rådgivarens ord. För att kunden ska förstå bör rådgivaren informera kunden så 
att denna finansiella okunskap minskas. Tyvärr så görs inte detta i den 
utsträckning som önskas och det är här direktiven ska komma in och skapa 
förändring (Oehler & Kohlert 2009). 

3.2. Principal-agentteorin 

Agentteorin som ligger till grund för Principal-agentteorin är en brett använd 
teoribildning som varit betydande för både nationalekonomi och 
företagsekonomi (Eisenhrdt 1989). Principal-agentteorin menar att det finns en 
agent och en principal vid förbindelser, som båda agerar i självintresse. En 
principal är den juridiska eller fysiska person som ger agenten sitt uppdrag 
(Jensen & Meckling 1976). Principal-Agentteorin kan implementeras i 
förhållandet mellan rådgivaren och kunden där rådgivaren är agenten och 
kunden principalen (Golec 1992; Mitchell & Smetters 2013; Ottaviani 2000; Tan 
& Lee 2015). Agenten (rådgivaren) kan sedan agera i självintresse vilket 
resulterar i att principalen (kunden) riskerar att förlorar pengar (Ottaviani 
2000).  Rådgivaren har i många fall mer kunskap och information än kunden 
och kan utnyttja övertaget för egen vinning (Mitchell & Smetters 2013). 

Det faktum att båda parter agerar utifrån självintresse medför att de agerar 
riskavert för att nyttomaximera (Eisenhrdt 198t9). Konsekvenser som 
självintresse medför förbises och egen vinning går före vilket resulterar i 
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agentkostnader. Agentkostnader är enligt Jensen och Meckling (1976) de totala 
kostnaderna från; den övervakning motverkan av självintresse kräver, 
kostnaderna som uppkommer då ett kontrakt måste upprättas för att undvika 
att en part kommer i kläm samt residualförlusten. Principalen vill inte att 
agenten ska handla på ett sätt som skadar hens intresse och inför därför 
kontroller, kontrakt och övervakning för att motverka agentens självintresse 
(Eisenhardt 1989). Konsumenter på värdepappersmarknaden har inte alltid 
kapaciteten att själva införa dessa kontroller och det är där lagstiftningen fyller 
sin funktion (Ottaviani 2000).  

Tan och Lee (2015) illustrerar också förhållandet mellan rådgivare och kund 
utifrån principal-agentteorin och menar att det uppstår tre olika problem kring 
problematiken med självintresse; riskassymmetri, målasymmetri samt 
informationsasymmetri. Riskasymmetri är den risk som kunden och rådgivaren 
innehar i relationen sinsemellan (Tan & Lee 2015). Rådgivaren riskerar att mista 
sitt uppdrag om kunden upplever att hen investerar kundens pengar på ett 
ofördelaktigt sätt. I kontrast till detta så riskerar kunden ett minskat sparkapital 
om rådgivaren investerar felaktigt och tar ut onödiga kostnader för egen vinning 
(Tan & Lee 2015). Riskasymmetri kan uppstå vid investeringsrådgivning om 
rådgivaren finner svårighet i att bedöma hur stor risk kunden är villig att ta, 
något som kan leda till att rådgivaren investerar kundens pengar på för hög eller 
låg risknivå (Mitchell & Smetters 2013). 

Målasymmetri som är det andra problemet orsakas utifrån en intressekonflikt 
mellan kund och rådgivare. Kunden kan ha en vilja att investera långsiktigt 
medan rådgivaren vill investera kortsiktigt för att tjäna mer pengar på kunden 
(Tan & Lee 2015). Rådgivaren kanske arbetar på provision och får bonus 
utifrån genomförda ordrar, rådgivaren vill därför att kunden ska investera 
frekvent och kortsiktigt.  Målasymmetri kan även uppstå om agenten och 
principalen inte förstår varandras behov genom dålig kommunikation (Tan & 
Lee 2015).  

Informationsasymmetri är det tredje problemet i principal-agent teorin där 
informationen hos de båda parterna är ojämnt fördelat.  Rådgivaren är den part 
som ofta har mer information än kunden alternativt den som förstår sig på 
informationen som finns tillgänglig för dem båda (Vaněk & Botlík 
2013).  Informationsasymmetri behöver inte vara negativt om rådgivaren inte 
utnyttjar situationen för egen vinning (Ohler & Kohlert 2009). Rådgivaren 
besitter mer information och kunskap vilket är grunden i varför kunden 
behöver köpa rådgivningstjänsten från början, samtidigt hamnar då rådgivaren i 
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en position där det är möjlig att utnyttja kunden på ett negativ sätt (Tan & Lee 
2015). 

Grundtanken i investeringsrådgivning bör enligt Tan och Lee (2015) vara att 
kunden ska få relevant information som är sann och förståelig för att kunden 
ska ges möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om sin investering. Denna typ av 
information mellan rådgivare och kund kan vara information om provisioner, 
hur det aktuella instrumentet fungerar samt annan dold information som skulle 
fått kunden att fatta ett annat beslut (Vaněk & Botlík 2013). Valet rådgivaren 
kan ställas inför är att antingen rekommendera en produkt som är dyrare för 
kunden men innebär en högre provision för rådgivaren alternativt en produkt 
med lägre provision som bättre passar kundens riskprofil och önskemål. Denna 
typ av konflikt är svår för kunden att upptäcka, därför hänger det ofta på 
rådgivaren att antingen vara opportunistisk eller gynna principalen. 
Opportunism är när intressekonflikter och informationsasymmetri leder till att 
agenten utnyttjar situationen för att gynna sig själv, på principalens bekostnad 
(Ali & Larimo 2016; Zhang & Qian 2017; Paswan et al. 2017). 

3.3. Moores lag 

Moores lag är en teori som tidigare kopplats ihop med regelverk och direktiv 
gällande investeringsrådgivning (Sheridan 2017; Kemp 2008). Moores lag är 
skapad av Gordon E. Moore 1965 och illustrerar det fenomen där antalet 
transistorer som får plats på ett chip växer exponentiellt med tiden, det sägs att 
antalet fördubblas ungefär var 24:e månad (Cusumano & Yoffie 2016). 
Datorindustrin har länge motiverat behovet av nya modeller med hjälp av 
Moores lag men lagen går alltså även att koppla till reglering vid 
investeringsrådgivning. 

Kemp (2008) menar att Moores lag har bidragit till teknologiutveckling även 
inom investeringsbranschen där teknologin möjliggör snabbare transaktioner, 
mer analyser, mer tillgänglig information samt större konkurrens. Denna 
utveckling kräver att lagar och direktiv utvecklas för att ta hänsyn till det nya 
tillvägagångssätten att investera genom (Kemp 2008).  Sheridan (2017) menar 
att utmaningen när det kommer till teknikutveckling inom branschen är att 
minska klyftan som uppstår mellan mänsklig anpassningsförmåga och ny teknik. 
Om inte regleringen är lika anpassningsbar i utvecklingen riskerar luckor i lagen 
att uppkomma där opassande handel med finansieringsinstrument kan 
förekomma (Sheridan 2017). Moores lag är intressant att studera i denna 
uppsats då MiFID II är en utveckling på det tidigare direktivet MiFID som 
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uppkommit just på grund av den snabbt föränderliga värdepappersmarknaden. 
Regelverken inom värdepappersmarknaden måste uppdateras och utvecklas i 
takt med teknologins utveckling och MiFID II är därför troligtvis inte ett 
direktiv som kommer att tillämpas för all framtid (Sheridan 2017).  

3.4. Information overload 

Information overload förklarar ett fenomen där en person mottager mer 
information än vad denna har möjlighet att ta emot och förstå under en specifik 
tidsram (Eppler & Mengis, 2003; Farhoomand & Drury 2002; Wilson 1995; 
Wilson 2001; Wurman 1989). Fenomenet handlar om att överflödet av 
information överskrider personens kognitiva förmåga (Vollmann 1991). Detta 
uppstår när en person försöker ta in en stor mängd information för att hålla sig 
uppdaterad om vad som händer i exempelvis en investeringssituation (Wilson 
1993). Rudd och Rudd (1986) framhäver att man inte får blanda ihop den 
tillgängliga informationen och den egentliga informationen som en person blir 
utsatt för. Königer och Janowitz (1995) menar dock att det är enklare för en 
person att ta emot och förstå information om denna blir presenterad på ett sätt 
som enklare kan förstås. Detta kan tillämpas på en rådgivningssituation där 
kunden kan bli utsatt för en stor mängd information. Investerare med olika 
erfarenheter kan därför ha det enklare eller svårare att förstå den information 
som rådgivaren presenteras beroende på hur investerarnas bakgrund och 
erfarenhet ser ut (Königer & Janowitz 1995). 

Farhoomand och Drury (2002) förklarar att en anledning till att information 
overload uppstår är att en rådgivare presenterar information som inte är 
relevant för kunden. Bawden et al. (1999) diskuterar även hur en kund kan 
drabbas hårdare av information overload om denne tror att all den presenterade 
informationen måste förstås. I enlighet med vad Farhoomand och Drury (2002) 
tidigare sagt om att det finns en koppling mellan irrelevant information så 
förklarar Swanson (1992) att kvalitén är viktigare än kvantiteten för att undvika 
information overload. Kock (2000) säger också att fenomenet påverkas av 
vilken komplexitetsnivå som den aktuella investeringen har, samtidigt som 
Schick et al. (1990) diskuterar hur erfarenheten hos investeraren även den 
påverkar uppkomsten av information overload. 

Information overload kan också leda till att kunden inte förstår eller tar in den 
information som är relevant i situationen. Fenomenet kan resultera i att 
investeraren grundar sina beslut på en stor mängd information där investeraren 
inte har förstått allt, vilket kan leda till att beslut tas på felaktiga grunder 
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(Farhoomand & Drury 2002). Att ett rådgivningsmöte har en begränsad tidsram 
kan göra kunden stressad vilket i sin tur leder till en ökad risk för information 
overload (Åberg 2002). Goulding (2001) diskuterar hur information overload 
kan leda till svårigheter att fatta bra beslut samt att processa information, vilket 
konfirmeras av Lewis (2000), Edmunds och Morris (2000) och Oppenheim 
(1997). Bawden et al. (1999) förklarar även att fenomenet kan motverkas genom 
att informationen som presenteras är rätt för den specifika 
investeringssituationen som kunden befinner sig i. 
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4. Metod 

Detta kapitel kommer att behandla uppsatsens metod. En argumentation för det valda sättet 
att genomföra undersökningen kommer att ske - relaterat till frågeställningar och syfte. 
Vidare kommer information om urval, datainsamling samt frågor relaterade till studiens 
trovärdighet och etiska perspektiv att diskuteras.  

4.1. Metodval 

Det finns olika sätt att genomföra en studie och ta sig an relationen mellan teori 
och empiri. Endera används ett deduktivt tillvägagångssätt där hypoteser testar 
redan formulerad teori. Alternativet är att använda sig av en induktiv metod, 
som används i denna uppsats, där teori istället skapas genom genomförandet av 
intervjuer och insamlad data (David & Sutton 2016). En kvalitativ metod 
lämpar sig bättre än en kvantitativ metod i studien då MiFID II direktivet 
nyligen tillämpats. Den aktuella implementeringen innebär att konsumenter och 
investerare inte getts tid till att förstå och sätta sig in i ändringarna i en större 
utsträckning. En kvantitativ undersökning skulle därigenom inte ge önskat 
resultat då konsumenter ännu inte besitter kunskapen att tycka till om direktivet 
(Bryman & Bell 2011). 

Tidigare teori inom ämnet ger grund till tre olika frågeställningar som besvaras 
genom att genomföra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturen ger 
möjlighet till att vara väl förberedd med förutbestämda frågor till 
respondenterna samtidigt som det ges utrymme för fria tolkningar och 
följdfrågor under intervjuns gång (David & Sutton 2016). Kvalitativ metod 
strävar efter kvalitet före kvantitet och ord är därför mer relevant än siffror, 
detta är grunden till att nio stycken lite längre intervjuer genomförts. På så sätt 
behålls närheten till respondenterna och en ökad förståelse för datan som 
genereras skapas (Jacobsen 2002). 

4.2. Forskningsdesign  

Forskningsdesignen i uppsatsen baseras på grundad teori som genom att data 
samlas in genererar ny teori inom ämnesområdet. Målet vid empiriinsamlingen 
har varit att på ett så objektivt sätt som möjligt generera djupgående data utan 
att vinkla resultaten utifrån författarnas egna värderingar och synsätt. Detta är 
viktigt för att resultaten ska bli tillförlitliga (David & Sutton 2016). Intervjuerna 
är menade att gå på djupet i ämnet och är delvis ostrukturerade 
(semistrukturerade) i sin datainsamlingsmetod då detta passar det kvalitativa 
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synsättet (Bryman & Bell 2011). Insamlandet av empirin satsar på att uppnå en 
mättnad i data, vid mättnadspunkten genererar fler intervjuer inte nya resultat 
(David & Sutton 2016; Jacobsen 2002). 

4.3. Urval 

Urvalet för denna studie har varit ett icke-sannolikhetsurval och har till viss del 
varit ett bekvämlighetsurval då respondenter har valts utifrån geografisk plats 
som kriterium för att underlätta genomförandet av de semistrukturerade 
intervjuerna. Genom att begränsa det geografiska området så minskas 
resekostnader och därmed även risken att överskrida den låga budgeten som 
föreligger denna undersökning. Genom att använda ett bekvämlighetsurval så 
har därför respondenter som geografiskt är mer lättillgängliga för en intervju 
valts ut (Bryman & Bell 2011). På grund av detta har inte alla 
investeringsrådgivare på marknaden haft samma chans att bli tillfrågade. 

Bryman och Bell (2011) förklarar hur ett urval måste vara representativt för att 
kunna generaliseras. Syftet med uppsatsen är därigenom inte att generalisera 
resultatet, däremot så har ett representativt urval försökt att uppnås, när det 
kommer till val av företag. Olika aktörer på marknaden i form av banker och 
finansiella rådgivningsbolag har intervjuats för att få ett urval som representerar 
flera av de olika grupperna på investeringsrådgivningsmarknaden. Antalet 
respondenter har begränsats för att de semistrukturerade intervjuerna inte ska 
resultera i en ohanterlig mängd data, något som Trost (2010) anser vara en risk 
med att genomföra för många intervjuer.  

4.4. Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer under mars 
och april. En intervjuguide skapades med förutbestämda frågor för att ge 
intervjun en struktur och i efterhand ha möjlighet att jämföra de olika 
intervjuerna (Bryman & Bell 2011). Utrymme fanns för fria tolkningar och 
följdfrågor under intervjuns gång, detta för att generera ett djupgående material 
som sedan kunde analyseras och besvara studiens frågeställningar (David & 
Sutton 2016).  

Intervjuerna har genomförts personligen och telefonintervjuer har undvikits 
även om det erbjuds som alternativ till respondenterna i det fall ett fysiskt möte 
inte varit möjligt. Alla intervjuer gick att genomföra på plats eller via Skype 
vilket har varit bra ur ett metodmässigt perspektiv. Intervjuer som sker ansikte 
mot ansikte är enligt Bryman och Bell (2011) att föredra då ansiktsuttryck och 



23 

kroppsspråk kan läsas av och bidra till en fördjupad förståelse för hur 
respondenten känner för ämnet. Förfrågan till medverkan i studien har skett via 
mail och telefonkontakt. Det är viktigt att fånga den tilltänkta respondentens 
intresse direkt för att få möjlighet till en intervju (Jacobsen 2002). Därför 
formulerades tidigt en mail-mall (se bilaga 4) med en kort beskrivning av studien 
och en uppmaning att ringa oss för att få veta mer.  

Frågorna inför intervjun skickades ut på förhand för att ge respondenterna 
möjlighet att förbereda sig och vid behov ta reda på mer fakta innan 
intervjutillfället. Intervjuguiden är formulerad för att svara på frågeställningarna 
på bästa sätt men innehåller även en del bakgrundsfrågor för att få en bild av 
respondenten och dennes arbetsplats (David & Sutton 2016). MiFID II är ett 
komplext direktiv och även om respondenterna förväntas ha koll på de nya 
förändringarna i och med sitt arbete så kan vissa delar vara svåra att förstå och 
därav gavs möjlighet till att fundera över frågorna på förhand (Bryman & Bell 
2011). Samma intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer, detta då de 
olika företagen verkar inom samma bransch och därigenom har en sådan 
struktur att frågorna passat samtliga företag (David & Sutton 2016). 

När en intervjuguide formuleras är det viktigt att inte ställa ledande frågor och 
att frågorna möjliggör svar till studiens frågeställningar, frågorna bör även ha ett 
anpassat språk och struktur (Bryman & Bell 2011). Intervjuguiden (se bilaga 3) 
inleds med bakgrundsfrågor för att få en lättsam start och övergår sedan i frågor 
som är mer relaterade till investeringsrådgivning. Denna struktur upplevs ha 
fungerat bra och intervjuerna har genomförts på ett lättsamt och givande sätt. 

Samtliga intervjuer spelades in för att vid ett senare skede ha möjlighet att 
transkriberas och kodas utan förlorad data. Det är fördelaktigt att spela in 
intervjun för att ha möjlighet att gå tillbaka och minnas vad respondenten sagt 
vid ett senare tillfälle (Jacobsen 2002). Inspelningarna har skett via två olika 
mobiltelefoner för att undvika databortfall vid eventuella skador på 
inspelningen. Innan intervjun tillfrågades respondenten om samtycke till 
inspelning samt möjligheten att nämna respondentens arbetsplats vid namn. 
Detta skedde genom en samtyckesblankett (se bilaga 2).  

Då vissa av respondenterna valde att inte medverka med namn så kommer alla 
respondenter vara anonyma under kodnamn (A-I) för att det inte ska framgå 
vilka de tillfrågade är (se respondentbeskrivningar i bilaga 1).  Totalt har fem 
banker och fyra andra aktörer på marknaden intervjuats. Intervjuerna har i 
möjligaste mån skett under lugna förhållanden för att respondenterna ska känna 
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sig trygga och få möjlighet att tala ostört (David & Sutton 2016). Alla intervjuer 
har genomförts på respondenternas respektive kontor, arbetsrum eller 
konferensrum, något som medfört att intervjuerna skett under lugna 
förhållanden.  

4.5. Bearbetning av insamlad data 

Samtliga intervjuer har transkriberats och lästs igenom ett antal gånger innan 
kodningen genomförts. Detta för att få en överblick och se om det finns 
likheter, skillnader och genomgående teman i intervjumaterialet. Det 
transkriberade materialet är totalt 102 sidor vilket innebär att en kodning 
underlättar när materialet sedan ska analyseras (David & Sutton 2016). De 
transkriberade intervjuerna har kodats i en öppen kodning där kategorier 
skapats för att få en helhetsbild av materialet. Efter att kodningen är klar så kan 
empiri och teori kopplas samman och leda till analys och slutsats. Analysen har 
genomförts på grundad teori, något som enligt Bryman och Bell (2011) är ett 
bra sätt att handskas med kvalitativ data. 

4.6. Trovärdighets- och äkthetskriteriet 

Validitet och reliabilitet svåra att uppnå i en kvalitativ studie (David & Sutton 
2016). Med detta i åtanke är trovärdighetskriteriet och äkthetskriteriet två andra 
mått som istället kan användas för att utvärdera kvalitativa studier. Trovärdighet 
innefattar enligt Bryman och Bell (2011) fyra underkategorier; tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt styrka och bekräfta. Tillförlitligheten är 
motsvarigheten till intern validitet och kan uppnås genom att göra en 
respondentvalidering där respondenterna får ta del av materialet som skapats 
utifrån intervjuerna. Detta för att ge möjligheten att bekräfta och uttrycka 
åsikter om hur författarna tolkat intervjun, något som respondenterna haft 
möjlighet till i denna studie. 

Det andra kriteriet är överförbarhet och kan kopplas till den externa validiteten, 
det vill säga om resultatet kan överföras till en annan miljö (Bryman & Bell 
2011). För att detta ska vara möjligt att uppnå måste en utförlig beskrivning av 
den studerade miljön finnas med i uppsatsen. Detta för att en annan forskare 
ska kunna dra slutsatser gällande studiens överförbarhet (Bryman & Bell 2011). 
Denna studie genomförs inom värdepappersmarknaden, vilken beskrivs i 
inledningen. 

Pålitlighet är det tredje kriteriet inom trovärdighet och kan jämföras med 
studiens reliabilitet (Bryman & Bell 2011). Pålitlighet handlar mycket om hur 
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studien genomförts, det är viktigt att man som läsare kan följa författarnas 
arbetsgång. (Bryman & Bell 2011). Detta har eftersträvats genom noggranna 
beskrivningar om hur data samlats in, transkriberats, kodats och analyserats. Ett 
annat bra sätt att uppnå pålitlighet i en studie är att en utomstående part får 
granska och ta del av processen (David & Sutton 2016). Något som kommit 
naturligt genom vår handledare Berndt Andersson. Berndt har tagit del av 
materialet, varit med under studiens framfart samt kontinuerligt kommit med 
feedback. Tre stycken seminarier med två handledare och tre andra 
uppsatsgrupper har genomförts och bidragit med tillfällen till reflektion och 
feedback från utomstående parter.  

Styrka och bekräfta är det fjärde kriteriet enligt Bryman och Bell (2011) och 
motsvarar objektivet i studien. Författarna förväntas ha en objektiv syn på 
uppsatsen och inte väga in personliga värderingar i arbetet (Bryman & Bell 
2011). Detta kriterium är svårt att säga om det är uppfyllt trots att båda 
författarna under arbetets gång försökt förhålla sig objektivt till studien och dess 
resultat. Värderingar och tolkningar är i många fall oundvikligt då det kommer 
naturligt hos människor att värdera situationer utifrån tidigare erfarenheter 
(David & Sutton 2016). 

Äkthet är ett annat sätt att värdera en studie utifrån, äkthet handlar om att 
studien ska ge en rättvis bild av verkligheten (Bryman & Bell 2011). Intervjuer 
kan innebära svårigheter när det kommer till äkthet. Respondenter kan 
undanhålla information, avstå från att säga vad de tycker på grund av rädsla 
(trots anonymitetsförsäkran) eller svara för politiskt korrekt då de svarar under 
sin organisations namn (Bryman & Bell 2011). Vi har i studien haft detta i 
åtanke, främst när datan som intervjuerna genererat skulle analyseras men även 
under de fysiska intervjuerna där vi ställt följdfrågor om respondenten uttryckt 
sig otydligt för att få en bild av vad som menades med uttalandet.  

4.7. Etisk diskussion 

När det kommer till etik i dessa typer av studier måste hänsyn tas till integritet, 
frivillighet, anonymitet och konfidentialitet (Bryman & Bell 2011).  Studiens 
agenda får inte vara dold utan det ska klart framgå varför studien genomförs 
och vilket det tänkta syftet är (Bryman & Bell 2011). När kontakt tagits med 
respondenter via mail eller telefon har syftet presenteras tydligt och det har 
framgått vad som förväntats av de eventuella respondenterna. Respondenterna 
har sedan fått tagit beslutet om att medverka alternativt avvisa vår förfrågan. 
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I en samtyckesblankett (se bilaga 3) har respondenterna var och en fått besluta 
om anonymitet, inspelning av intervjun samt fått information om att 
respondenten när som helst har möjlighet att avbryta intervjun. Det har tydligt 
framgått att materialet som genereras från intervjuerna enbart kommer att 
användas och hanteras inom denna studies ”väggar” enligt nyttjandekravet som 
beskrivs i Bryman och Bell (2011). 

För att uppfylla konfidentialitet och anonymitet ska respondenternas 
personuppgifter hanteras med hög försiktighet (David & Sutton 2016), 
uppgifterna har inte diskuterats eller gjorts tillgängliga för obehöriga i denna 
studie och alla nämn har anonymiserats. De inspelade intervjuerna har raderats 
när materialet har transkriberats, detta för att inspelningens fysiska existens ska 
bli så kort som möjligt (Bryman & Bell 2011). 
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5. Empiri 

I kapitlet empiri kommer insamlad data att presenteras. Kapitlet delas upp utifrån fyra olika 
teman, sedan görs en distinktion mellan banker och övriga aktörer. De olika teman som 
behandlas är; före och efter MiFID II, transparens, lämplighetsbedömning samt konsekvenser 
för konsumenterna. Respondenterna benämns under kodnamnen A-I (se bilaga 1).  

5.1. Före och efter MiFID II 

Vad har MiFID II inneburit för skillnader i det dagliga 
investeringsrådgivningsmötet för bankerna respektive de övriga aktörerna? För 
att få ett svar på detta fick respondenterna beskriva ett typiskt 
investeringsrådgivningsmöte med en ny kund, något som var analogt mellan de 
olika företagen. Sedan ställdes frågan om tillvägagångssättet förändrats i och 
med MiFID II, där respondenterna berättade om processen och hur länge de 
arbetat med implementeringen. Här skiljer sig uppfattningarna mellan de olika 
intervjuobjekten.  

5.1.1.  Banker 

På bankerna beskrevs ett typiskt första investeringsrådgivningsmöte som 
förutsättningslöst tillfälle att ställa frågor till kunden för att få en tydlig bild av 
kundens livssituation. Flera av bankerna beskrev det första mötet som 
tidskrävande. Det viktiga enligt bankerna är att få en bra bild av vad kunden vill 
och dennes situation, på så sätt får rådgivaren förutsättningarna för att hjälpa 
kunden och underlag till att rekommendera rätt placeringar. 

I grund och botten så handlar det mycket om att lära känna kunden. Se 
vilka behov finns och vad man faktiskt behöver hjälp med […] Det är 
inte jättelätt för en kund att komma in och säga jag behöver ha en 
blandfond med risk, en ganska balanserad risknivå för att jag ska spara 
till det här i framtiden. Utan mycket handlar om att ställa väldigt mycket 
frågor och lyssna på vad kunden säger och utifrån det då skapa råd. Helt 
enkelt utifrån förutsättningar man har för dagen hjälpa 
kunden.(Respondent D) 

När det kommer till vad MiFID II fått för konsekvenser på 
investeringsrådgivningsmötena så har bankerna lite olika syn på saken. Vissa 
tycker att direktivet framförallt inneburit mer administrativ tid innan och efter 
mötet. Två av bankerna ansåg även att själva kundmötet i sig tog längre tid efter 
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implementeringen. Den gemensamma nämnaren var dock att MiFID II 
direktivet medfört en ökad tidsåtgång i bankernas dagliga arbete.  

Respondenterna förklarar att de tvingas ställa andra frågor efter MiFID II 
direktivets intåg och att det är viktigare än någonsin att vara tydlig mot 
kunderna. Dessa förändringar kommer att presenteras noggrannare senare i 
studien, i avsnittet om transparens respektive lämplighetsbedömning. En av 
respondenterna lyfter ämnet att vara ”service minded”, alltså serva kunden och 
vara kunden till lags. Direktivet har inneburit mer dokumentation under mötet, 
något som tidigare kunde genomföras efteråt. Rådgivaren förklarar att vissa 
kunder knappt har tid att sitta ned i ett möte utan vill att allting ska gå så snabbt 
som möjligt. Detta upplevs problematiskt efter implementeringen då 
dokumentationen måste ske under mötet.  

Jag jobbar ju i ett serviceyrke, man försöker att följa lagstiftningen, det 
måste vi ju göra. Samtidigt så vill man också göra det så okomplicerat 
som möjligt för kunden. Före MiFID II var det väldigt vanligt att man 
rent muntligt beskrev allting, vi kom överens om vad det var vi skulle 
göra, tog kunden i hand och kunden gick hem. Sen färdigställde jag 
dokumentationen i efterhand och skickade ut handlingarna till kunden 
för underskrift. Det var ett väldigt rationellt och kundvänligt sätt, men 
har ju blivit förbjudet nu i samband med MiFID II. (Respondent C) 

De olika bankerna och bankkontoren har tagit sig an MiFID II på lite olika sätt, 
en respondent menar att de på kontorsnivå inte alls arbetat med regelverket 
aktivt utan att implementeringen av MiFID II endast skett centralt. Övriga 
bankkontor berättar att implementeringen på central nivå pågått längre än den 
på kontorsnivå, ungefär sedan MiFID II direktivet släpptes år 2014. På 
kontorsnivå har bankerna sedan aktivt arbetat med implementeringen och haft 
övningstillfällen för att träna på att tillämpa regelverket. Inkörningstiden har 
sträckt sig från några månader till uppemot ett halvår på kontorsnivå hos de 
övriga bankkontoren.   

Bland respondenterna finns en uppfattning om att det nya regelverket är bra 
och att det inte är något som de skulle vilja få ogjort om de hade möjligheten. 
Vad det gäller framtida lagändringar så tror flertalet av de intervjuade 
respondenterna att det kommer att komma ytterligare direktiv. Högre krav på 
regelefterlevnad är en förändring som diskuteras samt att man lägger ett större 
fokus på att konsumenterna ska förstå informationen istället för att fokusera på 
att konsumenterna ska få så mycket information som möjligt. 
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5.1.2.  Övriga aktörer  

Ett typiskt investeringsrådgivningsmöte med en ny kund hos de övriga 
aktörerna handlar precis som hos bankerna att ställa en mängd frågor. Hur ser 
kundens ekonomiska och familjära situation ut, familj, inkomst och lån. Varför 
vill kunden spara pengar, hur mycket sparkapital finnes, förväntade 
avkastningsmål samt information om sparandet ska ske kontinuerligt eller i en 
klumpsumma. Kundens önskade risknivå är också viktigt att ta reda på enligt 
respondenterna, samt kundens kunskap om olika värdepapper. Frågorna 
varierar såklart lite, men i det stora hela ställs samma oavsett vilket företag 
konsumenten vänder sig till bland de intervjuade objekten på marknaden.  

När det kommer till implementeringen av MiFID II har direktivet inte inneburit 
några större skillnader hos de övriga aktörerna. De fyra aktörerna som 
intervjuats anser inte att ett investeringsmöte tar längre tid men en respondent 
nämner precis som bankerna att direktivet inneburit mer administrativ tid 
utanför mötet i och med dokumentation ”Nej, jag tror inte att det, det är 
marginell skillnad i tiden. Mycket mer tid internt, men inte så att kunderna 
upplever att det tar mycket längre tid”(Respondent H). De tre övriga 
respondenterna menar att MiFID II inte påverkat arbetsbördan alls när det 
kommer till tidsåtgång. Detta på grund av att de anser sig ha arbetat i linje med 
det nya direktivet sedan tidigare. Samtliga aktörer säger sig ha arbetat med 
implementeringen av reglerna under 2017, vissa längre än andra. Ingen av de 
intervjuade i denna kategori på marknaden säger sig ha haft svårigheter med 
implementeringen utan menar att det gått smidigt och att MiFID II endast 
inneburit mindre justeringar i deras arbetssätt. 

Rådgivarna förklarar hur de anser att en önskad förändring av regelverket skulle 
vara att mer fokus borde ligga på kvaliteten på den tillgängliga informationen 
som ett steg mot att få en ökad förståelse. En rådgivare exemplifierar problemet 
med en person som mottar ett kontrakt på sin telefon och bara scrollar förbi 
villkoren och klickar i ”jag har läst och accepterar villkoren”. Rådgivaren menar 
att om informationen blir för omfattande mister konsumenten förmågan att ta 
till sig informationen.   

5.2. Transparens 

MiFID II syftar till att öka transparensen på värdepappersmarknaden, något 
som samtliga respondenter ställer sig positiv till. En ökad transparens skyddar 
konsumenterna och möjliggör jämförelser av aktörernas erbjudanden på ett nytt 
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och enklare sätt. Den största skillnaden är att kostnader måste redovisas i 
kronor och ören, men även att en portföljjämförelse av beräknade kostnader 
över tid måste visas och förklaras för kunderna.  

5.2.1.  Banker 

Skillnaden är ju givetvis kronor och ören perspektivet får man väl säga, 
det är ju absolut den stora skillnaden tycker jag, i det praktiska utfallet 
från lagstiftningen. Det är en förändring, nu pratar vi konkreta kostnader 
med kunden i ören och antal kronor. […] Vad det får för effekt är 
konkurrensfördelar, att man ska kunna mäta företagen mot 
varandra.(Respondent D) 

Bankerna anser sig vara transparenta redan innan implementeringen av MiFID 
II. De ställer sig även positivt till förändringar som gynnar konsumenten. Efter 
implementeringen måste alla kostnader tydligt visas i kronor och ören, något 
som enbart en av de intervjuade bankerna gjort innan MiFID II, resterande har 
använt sig av procent. En respondent förklarar att procent i vissa fall kan 
upplevas svårt att förstå och tror att det är anledningen till att kravet på kronor 
och ören införts.  

När det kommer till att prata kostnader menar respondent A att småspararna 
inte bryr sig så mycket om kostnader. Respondenten menar att det är 
konsumenterna med större fondkapital som vill prata kostnader men säger 
också att dessa kunder redan har koll på hur mycket olika placeringar kostar. 
Respondent A menar att kunderna på dennes bankkontor istället är intresserade 
av hur mycket kapitalet kan växa. Respondenten menar därför att MiFID:s krav 
på att redovisa kostnader inte inneburit så stora skillnader i det dagliga arbetet 
då varken respondenten eller majoriteten av dennes kunder läser pappret som 
redovisar kostnaderna.  

Respondent E menar att den största skillnaden när det kommer till transparens i 
MiFID II direktivet är att banken numer visar en portföljjämförelse av hur 
mycket en specifik placering beräknas kosta över en bestämd tidsperiod. 
Respondenten förklarar vidare att dessa jämförelser kan vara svåra att förstå när 
man jämför olika slags placeringar. En placering som har en lägre risk kostar i 
regel mindre vilket låter bra ur kundens synpunkt men kunden tänker inte alltid 
på att en placering med lägre risk även har en lägre avkastning över tid. Denna 
koppling är svår för kunden att greppa enligt respondent E.  
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Bankerna har inte upplevt att kunderna reagerat på att kostnaderna visas 
tydligare. Flera respondenter förväntade sig en större reaktion när kostnaderna 
började redovisas i kronor och ören ”Det är tydligare att förstå kronor än 
procent, men jag hade väl kanske personligen trott att det skulle få ett större 
genomslag, en aha upplevelse.” (Respondent D). Respondenterna är alla 
överens om att kunderna redan innan förändringen förstått att de betalar för en 
tjänst genom produkterna de investerar i hos banken. 

5.2.2.  Övriga aktörer  

Transparensen enligt de fyra intervjuade övriga aktörerna på 
investeringsrådgivningsmarknaden är en viktig del i den nya lagstiftningen. ”Det 
är bara positivt att kostnader måste visas tydligare och att dolda kostnader inte 
går att gömma numera. Allt som gynnar kunden gynnar även oss seriösa aktörer 
i det långa loppet, då de fula fiskarna tvingas bekänna färg.” (Respondent G). 
Respondent F menar att investeringsrådgivning handlar om förtroende, att som 
kund ge rådgivaren uppdraget att förvalta dennes kapital kräver att kunden litar 
på rådgivaren. Respondenten förklarar vidare att denne inte upplevt att 
kunderna har något emot att det kostar pengar att få hjälp med placeringar ”Alla 
rationella människor förstår ju att vi måste tjäna på det. Det är ju ingen 
välgörenhet på något sätt utan det måste finnas ett givande och tagande” 
(Respondent F).  

Respondent H förklarar att den ökade transparensen inte enbart återfinns i 
redovisningen av kostnader. Rådgivarna måste enligt direktivet även berätta vad 
de köper placeringarna till för pris, det vill säga vad rådgivarna har för avtal med 
sina leverantörer. Detta för att kunden ska förstå vad investeringsrådgivaren 
tjänar på det hela och hur kedjan ser ut från första leverantör ned till kund. 
Innan direktivets intåg fick inte avtal med leverantörer avslöjas, då riskerade 
rådgivaren att förlora avtalet mot sin leverantör. Detta har enligt respondent H 
ökat transparensen avsevärt och underlättat arbetet då det är enklare att vinna 
förtroende från kunden när alla siffror och avtal får framgå.  

5.3. Lämplighetsbedömning 

En del av det nya regelverket MiFID II innebär att en rådgivare måste 
undersöka och bedöma kundens kunskap om den aktuella produkten samt vilka 
mål kunden har med sin investering innan en eventuell transaktion kan ske. 
Lämpligheten ska bedömas utifrån en rad frågor och kundens specifika 
situation.  
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5.3.1.  Banker 

När det kommer till lämplighetsbedömningen i det nya regelverket har bankerna 
använt sig av systemstöd för att på ett enklare sätt kunna genomföra en 
bedömning av lämpligheten hos en kund. Genom att använda sig av systemstöd 
har bankerna omöjliggjort att ett rådgivningsmöte ska kunna genomföras utan 
att rådgivaren går igenom lämplighetsbedömningen. Lämplighetsbedömningen 
genomförs som ett steg i att bedöma om konsumenten är lämplig att genomföra 
en investering, om denne förstår vad de aktuella investeringsalternativen innebär 
samt vilken risknivå konsumenten ligger på.  

Som ett första steg till att bedöma detta så ställer rådgivarna frågor om bland 
annat; arbete, inkomst, familjesituation, tidsperspektiv, strategi och placerbart 
kapital. Rådgivarna går sedan igenom olika scenarier med kunden för att 
bedöma om förståelse finns för vad det innebär att investera i de olika 
alternativen. Kunden måste inse vad som händer om exempelvis börsen går ned 
eller i värsta fall kraschar. När Rådgivarna genomfört bedömningen och placerat 
konsumenten i en risknivå kan de ta fram olika investeringsalternativ utifrån den 
profil som kunden har.  

Vad händer om en aktiemarknad går ner till exempel? Det är en enkel 
fråga, då går den ju ned i värde. Här försöker vi försäkra oss om att 
kunden förstår, det är viktigt att erbjuda sådant som kunden kan greppa. 
[...] risk till exempel försöker vi exemplifiera där vi säger att om börser 
sjunker 50 % innebär det att eftersom du har hälften av ditt kapital i 
aktier ja då går ditt kapital ned 25 %. (Respondent B) 

Två av respondenterna i studien upplever att lämplighetsbedömningen 
innehåller många frågor och därför blir tidskrävande. Dock så ser merparten av 
respondenterna detta som att de får en mer utförlig uppfattning av 
konsumenten och är därför positiva till de frågor som ställs. 
Lämplighetsbedömningen är en återkommande åtgärd som genomförs 
kontinuerligt. Detta är något som en av de intervjuade rådgivarna uttrycker som 
onödigt och menar att regelverket är skrivet för en okunnig investerare och inte 
de konsumenter som är insatta i investeringar och vad dessa innebär.  

Lämplighetsbedömningen ska genomföras i varje rådgivningsmöte enligt 
lagstiftningen, det kan jag ju inte sitta och gå igenom med en person sex 
gånger per år. Lagstiftningen är skriven för en bankkund som inte kan 
någonting, vet ingenting, har aldrig hållit på med det här förut och som 
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är in på en bank var femte till tionde år. Så det är lite för omfattande 
byråkrati för min och mina kunders smak. (Respondent C) 

Flera av bankerna har implementerat lämplighetsbedömningen i ett tidigt skede 
och har därför haft möjligheten att utvärdera detta under en tid. De intervjuade 
rådgivarna på dessa banker upplever att kunder i vissa fall har uppfattat 
rådgivarna som byråkratiska på grund av alla frågor. Rådgivarna är i stort 
positiva till lämplighetsbedömningen och nämner att möten i framtiden 
kommer att bli smidigare då deras systemstöd och arbetssätt hela tiden 
utvecklas. 

5.3.2.  Övriga aktörer  

De övriga aktörerna i studien har använt sig av en form av 
lämplighetsbedömning under flera års tid, redan innan det nya regelverket. Även 
de övriga rådgivarna använder sig av ett systemstöd för att genomföra 
lämplighetsbedömningen. Dock så är det en av respondenterna som genomför 
lämplighetsbedömningen manuellt för att sedan gå över till systemet för att 
fortsätta rådgivningen. Rådgivaren poängterar dock att dennes arbetsgivare 
arbetar med att digitalisera lämplighetsbedömningen i framtiden. Även hos de 
övriga aktörerna på marknaden så påtalar respondenterna att man använder sig 
av frågor om; arbete, inkomst, familjesituation, tidsperspektiv, strategi och 
placerbart kapital för att få en förståelse för vilken risknivå, kunskap samt vilka 
mål kunden har. 

Dels så frågar vi om kundens ekonomiska situation, vad man har för 
utbildning, vad man har för familjesituation, ja allt sådant där 
bakomliggande. Sen är det risk, just förmågan att hantera risk, 
risktolerans och ett antal frågor på det temat. Man försöker lista ut 
ungefär hur bekväm kunden är med olika typer av värdepapper och olika 
risknivåer helt enkelt. (Respondent I) 

Rådgivarna påpekar att efter lämplighetsbedömningen är genomförd har de fått 
en bättre syn på vilka typer av investeringar som passar kundens risknivå. 
Rådgivaren kan då ge olika förslag på investeringsalternativ och därefter ge 
kunden ett antal portföljer att välja på. En av respondenterna beskriver 
risknivåerna enligt följande “Om du ska köpa en investering med låt oss säga 
komplexitetsgrad 5, då bör du antingen ha investerat i en sådan tidigare eller så 
måste du utbilda kunden i a, b och c så att de är rätt så inspelade på hur det 
fungerar” (Respondent F). 
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5.4. Konsekvenser för konsumenter 

Det nya regelverket har inneburit flera förändringar för kunderna. 
Transparensen har ökat och kunderna får mer information och kunskap från 
samtliga respondenter. Samtidigt tror banker och övriga aktörer att det nya 
direktivet kan få negativa konsekvenser i framtiden.  

5.4.1.  Banker 

När respondenter på bankerna intervjuats var den allmänna uppfattningen att 
det nya regelverket gjort rådgivningen mer noggrann. Respondenterna beskriver 
hur ett investeringsrådgivningsmöte inleds med en lämplighetsbedömning 
vilken ger en klar bild över hur det fortsatta mötet ska se ut. Rådgivarna 
upplever att det nya regelverket haft en positiv påverkan på konsumenterna. 
Det nya regelverket kräver att rådgivaren måste säkerställa att kunderna förstår 
vad en investering innebär, detta möjliggörs genom en ökad transparens samt 
att rådgivaren går igenom informationen med kunden. I och med den ökade 
informationen samt transparensen så upplever respondenterna att förståelsen 
för informationen har ökat.  

När respondenterna får frågan om de upplevt att någon eller några delar av det 
nya regelverket på något sätt är onödiga eller dåliga så är de flesta överens om 
att de förändringar som skett är till fördel för kunderna och är därmed bra. Det 
finns dock respondenter som befarar att informationen blir för omfattande och 
därmed svårare att förstå. Förändringarna kräver mer arbete för rådgivaren 
något som i sin tur leder till att kostnaden för ett möte ökar. Respondenterna 
tror att detta kan leda till att en småsparare inte blir erbjuden ett kostnadsfritt 
möte i framtiden. Istället förklarar respondenterna hur småsparare troligtvis 
kommer att få förlita sig på så kallad robotrådgivning, alltså rådgivning där en 
dator ställer frågor till kunden och utifrån svaren genererar investeringsförslag. 
Samtidigt upplever respondenterna att de med ett större sparkapital är de som 
får möjligheten till de personliga rådgivarna på bankerna. 

Man kan väl säga att vi kommer att få dra ner till färre kundmöten för att 
hålla regelefterlevnaden. Det innebär då att rådgivningsyrket kommer att 
förändras och då kommer robotbilden in. Investeringsrådgivningsmöten 
blir kanske färre, så då är det naturligt att dessa fokuseras mot de med ett 
större placerbart kapital, de som har en möjlighet att betala för ett möte. 
(Respondent E) 
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Bland de respondenterna som arbetar på bank upplever de flesta att den 
förändring som har skett inte är något som i grunden kommer från kunderna, 
istället är uppfattningen bland respondenterna att det är andra organisationer 
som ligger bakom detta. En del av respondenterna upplever även att 
förändringarna som har skett inte har tagit hänsyn till konsumenterna och de 
negativa effekter MiFID II kan ha.  

5.4.2.  Övriga aktörer  

De övriga rådgivarna uppger att deras kunder inte har påverkats av det nya 
regelverket då de redan har använt sig av den transparens samt 
informationsmängd som numera är reglerad enligt lag. En av respondenterna 
uppger dock att de möjligtvis kan vara än mer transparenta idag efter 
implementeringen av MiFID II. Den allmänna uppfattningen hos de övriga 
rådgivarna är att den ökade transparensen lett till att de mindre pålästa kunderna 
enklare förstår vilka avgifter de betalar. I övrigt upplever rådgivarna att inga 
större skillnader har uppstått för konsumenten. En rådgivare nämner även att 
vissa rådgivare på marknaden inte har den kunskapen som krävs för att utbilda 
kunderna och få dessa att förstå den tillgängliga informationen. 

Vissa av rådgivarna har aldrig läst ekonomi överhuvudtaget, de förstår 
inte hur börsen fungerar upp och ner utan de har fått den här licensen 
som bara gör någonting. Många inom rådgivningshållet kan inte de här 
grejerna själva, hur ska du då kunna förklara för en kund hur det 
fungerar, det går ju inte. (Respondent F) 

Samma rådgivare förklarar även att om den rätta kunskapen finns så är det 
positivt att lägga ner tid på att förklara för kunden så att denne förstår. Om 
kunden förstår hur de aktuella investeringarna fungerar så kommer det att betala 
tillbaka sig om investeringen någon gång skulle gå dåligt, då har kunden 
kunskapen om varför detta händer och är medveten om att det fanns en risk för 
att detta kunde ske. 

De intervjuade rådgivarna förklarar att de upplever att kunderna i allmänhet inte 
har kunskapen att använda all den informationen som delges. De misstänker 
därför att det nya regelverket är för detaljstyrt och att fokus ligger på detaljer 
och kvantitet istället för förståelse och kvalitet. Även dessa rådgivare upplever 
det som att den ökade arbetsbördan inför ett möte har en negativ inverkan på 
kunden då detta medför att kostnaderna ökar. Detta tror rådgivarna leder till att 
småspararna i framtiden inte har råd med personlig rådgivning utan istället 
kommer att avhjälpas genom robotrådgivning för att hålla nere kostnaderna. 
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Dock så upplever en av rådgivarna att de som tillhandahåller robotrådgivning 
idag endast arbetar för att hålla nere kostnaderna, inte för att tillhandahålla så 
kvalitativ rådgivning som möjligt. Respondenterna hos de övriga aktörerna 
upplever även de att den regeländring som skett inte har varit efterfrågad av 
konsumenterna.  
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6. Analys 

I analyskapitlet kommer resultaten från empirin att analyseras och tolkas utifrån studiens 
teoretiska referensram. Kapitlet delas in i tre delar för att belysa de olika teoribildningarna 
uppsatsen bygger på. 

6.1. Informationsasymmetri 

Relationen mellan en investeringsrådgivare och en kund ses som en principal-
agent relation då kunden ger rådgivaren ett uppdrag att hjälpa denne genom att 
ge investeringsråd (Golec 1992; Mitchell & Smetters 2013; Ottaviani 2000; Tan 
& Lee 2015). Det nya regelverket MiFID II har utvecklats för att minska den 
rådande mål- och informationsasymmetrin genom en ökad transparens (FI 
2017; EU-kommissionen u.å.; ESMA u.å.; Sheridan 2017). Respondenter inom 
både bank och övriga aktörer på marknaden vittnar om att de nya 
förändringarna har medfört att kunderna idag mottager en större mängd 
information än tidigare.  

MiFID II kräver en ökad transparens där rådgivaren är bunden att redovisa 
avgifterna i kronor och ören samt ge ett exempel på vilken avgift de olika 
investeringsalternativen skulle ge under en viss tidsperiod (2016/17: FiU35). 
Respondenterna i studien ser positivt på den ökade transparensen, även om den 
medför en större arbetsbörda för rådgivaren då den är positiv för kunden. 
Respondenter inom båda läger berättar att kunderna har en bättre förståelse för 
vad de olika investeringsalternativen kostar i och med att de idag redovisar i 
kronor och ören istället för procent.  

Möjligheten att jämföra de olika alternativen på ett enklare sätt ger enligt 
respondenterna kunderna en bättre förståelse för vad de olika alternativen 
kostar. Detta vittnar om att implementeringen av MiFID II har lyckats med att 
minska informationsasymmetrin mellan kund och rådgivare då kunden numer 
har en bättre förståelse för vad de olika investeringsalternativen innebär (Vaněk 
& Botlík 2013). Flera av respondenterna förklarar dock att även om förståelsen 
för informationen har ökat så hade de förväntat sig en större reaktion från 
kunden, en av respondenterna förklarar att hen hade väntat sig en ”aha-
upplevelse” för kunderna när kostnaderna blev transparenta.  

Tan and Lee (2015) förklarar att rådgivaren (agenten) oftast föredrar ett 
investeringsalternativ med högre risk då det i många fall medför en högre vinst 
för denne, detta kan ses som en målasymmetri. Denna målasymmetri minskar 
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precis som informationsasymmetrin då kunden numer har en större förståelse 
för vad de olika alternativen kostar. Kunden kan även själv se och jämföra de 
olika kostnaderna och bedöma vilket alternativ som passar bäst (Tan & Lee 
2015). En av respondenterna förklarar att de numera måste visa kunden vad de 
betalar för de olika instrumenten som erbjuds, vilket skapar både en bättre 
förståelse för de olika alternativen och ett ökat förtroende mellan parterna. 

En annan del av MiFID II som upprättats för att minska den rådande 
informationsasymmetrin är lämplighetsbedömningen som måste genomföras 
innan en transaktion får ske. Detta ger rådgivaren en bättre bild av hur stor 
kunskap kunden har om de olika alternativen på marknaden. Det råder en viss 
finansiell okunskap på marknaden (Mitchell & Lusardi 2011) som MiFID II 
ämnar att råda bot på. Ökad kunskap ger välgrundade beslut (Oehler & Kohlert 
2009) och därigenom får rådgivaren efter implementeringen endast erbjuda 
kunden alternativ där kunden har en viss förståelse för produkten 
(Regeringskansliet 2017).  

I och med att rådgivarna endast får erbjuda alternativ som kunderna har en viss 
kunskap om så minskar informationsasymmetrin mellan kund och rådgivare 
(Vane ̌k & Botlík 2013). Merparten av respondenterna som arbetar på bank 
upplever att de grundliga frågorna ibland kan uppfattas som byråkratiska av 
kunderna, trots detta så är den allmänna uppfattningen hos våra respondenter 
att de får en bättre bild av kunden tack vare utformningen av 
lämplighetsbedömningen. 

6.2. Direktivets negativa effekter 

MiFID II innebär ett ökat krav på dokumentation (SFS 2007:528). De råd som 
ges ska dokumenteras, allt ifrån vilken riskprofil kunden har till varför 
rådgivaren tycker att just den föreslagna placeringen passar kunden (SFS 
2007:528). Prorokowski (2015) förutspådde att MIFID II skulle innebära nya 
arbetssätt. Studien visar att detta har besannats, främst genom det nya 
dokumentationskravet. Samtliga rådgivare hos både banker och övriga aktörer 
upplever att investeringsrådgivning kräver mer tid främst utanför men även i 
vissa fall under kundmötet. Detta kan bero på att de nya arbetssätten ännu inte 
är inarbetade och kräver en ökad tidsåtgång (Prorokowski 2015). 

Att investeringsrådgivningen tar längre tid leder till ökade kostnader som 
Prorokowski (2015) befarade redan innan implementeringen. Rådgivarna 
uttrycker att de hinner med färre kundmöten efter MiFID II:s intåg då varje 
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kund kräver mer administrativ tid. Det ökade kravet på dokumentation och 
hantering av denna har även medfört att aktörerna behövt utökade eller nya 
datorsystem för att tackla de nya kraven. Flera respondenter nämner att deras 
företag lagt mycket tid och resurser på att utveckla nya eller befintliga system så 
att de passar MiFID II direktivets arbetssätt. MiFID II har med andra ord 
inneburit ökade kostnader på flera håll, något som Prorokowski (2015) varnade 
för men inte med säkerhet kunde säga på förhand. 

Den finns en tro hos respondenterna att ökade kostnader för att bedriva 
investeringsrådgivning i framtiden kommer att innebära att aktörer på 
marknaden tvingas lägga ned. En rädsla återfinns hos flera av respondenterna 
att det i slutändan enbart är de stora kapitalstarka aktörerna kvar på marknaden. 
På samma sätt som att vissa av aktörerna ser detta som ett problem ser andra 
aktörer en fördel när det kommer till minskad konkurrens. MiFID II direktivet 
har arbetat mycket på att öka transparensen på marknaden och på så sätt främja 
konkurrensen (SFS 2007:528; FI 2017). Den ökade transparensen har inneburit 
mer dokumentation och indirekt ökade kostnader. Detta befarar 
respondenterna kan leda till att företag måste gå i konkurs och att konkurrensen 
istället minskar.  

Respondenterna nämner också en oro över att MiFID II i längden kommer att 
innebära att fler tvingas ta betalt för rådgivningen för att ha råd att stanna kvar 
på marknaden. Att ta betalt för rådgivningen är i sig inget nytt då flera av de 
intervjuade respondenterna gör detta redan i dagsläget. Problemet är att de som 
idag betalar fasta avgifter för investeringsrådgivning ofta har ett större kapital att 
investera med. De mindre spararna behöver idag inte betala för själva 
rådgivningen utan betalar enbart indirekt via fondavgifter och liknande. Ökar 
kostnaderna för de rådgivande företagen som Prorokowski (2015) tror så finns 
risken att företagen i längden höjer antingen de avgifter som är kopplade till 
placeringarna alternativt börjar ta en fast avgift för att få råd i ett 
investeringsrådgivningsmöte även av de mindre spararna.  

En ökad mängd information kan också upplevas problematiskt i den aspekten 
att konsumenten ska orka ta till sig informationen (Eppler & Mengis 2003). 
Flera av de intervjuade rådgivarna är rädda för att dokumenteringen gått för 
långt. Syftet med mer dokumentation är som tidigare nämnt att öka 
transparensen på marknaden och skydda konsumenterna mot 
informationsasymmetrier (SFS 2007:528). Risken finns dock att mängden 
information som tillhandahålls blir så pass omfattande att kunden inte har 



40 

möjligheten att ta in den, det finns risk för information overload (Farhoomand 
& Drury 2002; Wilson 1995).  

Om information overload uppstår så förlorar den ökade informationen sitt 
värde (Farhoomand & Drury 2002). Informationen finns till för att öka 
transparensen och kundernas förståelse men det finns en gräns för hur mycket 
en konsument kan ta in innan ytterligare information inte tillför något (Eppler 
& Mengis 2003; Farhoomand & Drury 2002). Flera av respondenterna är rädda 
för att gränsen redan är- alternativt snart är nådd. Respondenterna upplever att 
många kunder inte läser informationen de får tillhandahållen och att de inte 
orkar lyssna när rådgivaren förklarar vad som står i högen av dokumentation. 
Därför föreslår en rådgivare att lagstiftarna borde satsa på kvalitet före kvantitet, 
för att minska risken för information overload. 

6.3. Framtiden inom värdepappersmarknaden 

Framtiden för investeringsrådgivning är ett viktigt ämne att belysa. Det händer 
mycket i finansvärlden och MiFID II direktivet är ett resultat av denna snabbt 
föränderliga bransch (Ferrarini & Moloney 2012). Respondenterna tror att 
framtiden kommer innebära mer regler och direktiv för att skydda 
konsumenterna på marknaden. MiFID II har som tidigare nämnt en 
föregångare vid namn MiFID, MiFID direktivet ersatte även det ett tidigare 
regelverk och så har det sett ut historiskt (Ferrarini & Moloney 2012). 
Branschen förändras och nya lagar och regler behövs enligt rådgivarna för att 
täppa till hålen som uppstår i lagstiftningen. En teori kallad Moores lag tar upp 
detta fenomen, att ett regelverk inte hinner gälla speciellt länge innan nya behov 
uppstår (Sheridan 2017; Kemp 2008).  

En av respondenterna pratar mycket om systemstöd, att företagen inte hinner 
utveckla färdiga verktyg innan systemen är ur tiden igen. Hen pratar om en agil 
marknad som kräver att systemen hela tiden utvecklas och att de släpps till 
rådgivarnas förfogande innan de är helt färdiga för att hinna med i den snabba 
utvecklingen. Enligt honom krävs det därför att företagen satsar på 
systemutveckling för att ligga i framkant när nya regelverk träder i kraft. Detta 
tyder på att investeringsbranschen förändras i linje med idéerna i Moores lag 
(Cusumano & Yoffie 2016). Marknaden går framåt och nya tjänster medför att 
nya regler behövs och därigenom även nya eller utvecklade system att bistå 
rådgivarna med (Sheridan 2017).  
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En ökad utveckling inom branschen kan som tidigare nämnts innebära problem 
men det finns även fördelar. En ökad utveckling likt Moores lag möjliggör 
effektivare arbetssätt, ökad transparens och konkurrens på marknaden (Kemp 
2008). MiFID II direktivet har som diskuterat tidigare även haft positiva 
konsekvenser och därför finns inga incitament för att ytterligare utveckling av 
regelverken skulle vara något negativt. Marknaden kommer att utvecklas vare 
sig regleringen hänger med eller inte och därför är det nödvändigt att 
finansinspektionen och EU fortsätter arbeta med utveckling av lagar, annars 
riskerar luckor i lagstiftningen att uppstå där exempelvis olaglig handel kan 
förekomma (Sheridan 2017).  
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7. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats - vad resultat och analys lett fram till. 
Frågeställningarna kommer att besvaras utifrån studiens viktigaste resultat och insikter. 
Kapitlet kommer även att innefatta en diskussion om studiens begränsningar och ge 
implikationer för fortsatt forskning inom området.  

Studiens syfte var att undersöka vilka effekter rådgivare tror att 
implementeringen av MiFID II har inneburit för konsumenter på 
värdepappersmarknaden samt att öka förståelsen för hur MiFID II bidrar till 
transparens. Syftet var också att se hur rådgivares dagliga arbete påverkats efter 
MiFID II. Tidigare studier hade ännu inte undersökt detta då implementeringen 
skedde så sent som 3 januari 2018, ungefär samtidigt som denna uppsatsprocess 
startade. Denna studie har gett en insyn i vilka effekter MiFID II 
implementeringen inneburit, på gott och ont.  

7.1. Besvarande av frågeställningar 

7.1.1.  Påverkan på det  dagl iga arbete t  

MiFID II innehåller utökade krav på dokumentation, något som gett en ökad 
tidsåtgång i bankernas dagliga arbete, främst administrativt före och efter 
kundmötet. Majoriteten av de övriga aktörerna upplever dock inte att det ökade 
kravet på dokumentation medfört ökad tidsåtgång utan endast lett till marginella 
skillnader. Studien visar att de ökade kraven medfört att datasystemen måste 
revideras för att fungera med det nya arbetssättet. Att varje kund kräver mer tid 
samt att systemstöd måste utvecklas befaras innebär förhöjda kostnader för 
banker och övriga aktörer. Att implementera ett nytt direktiv har även inneburit 
en implementeringsprocess där rådgivarna successivt fått jobba fram nya 
arbetssätt som ligger i linje med lagkraven. Lite oväntat så har denna process 
varit kortare hos de övriga aktörerna i jämförelse med bankerna, något som sägs 
beror på att de övriga aktörerna redan innan implementeringen arbetade i linje 
med MiFID II:s bestämmelser.   

Det nya direktivet har inneburit nya arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. 
Rådgivarna måste efter implementeringen ställa fler frågor till konsumenterna, 
något som ses som positivt ur den synpunkten att de lär känna sina kunder 
ytterligare vilket möjliggör bättre rådgivning. Direktivet kräver även att 
rådgivarna utbildar kunderna i de finansiella instrument som erbjuds för att öka 
förståelsen för dessa. En lämplighetsbedömning där kundernas kunskaper sätts 
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på prov ger rådgivarna en möjlighet att ta reda på om kunden är redo för den 
typ av investering som är ämnad att genomföras. I övrigt så ser rådgivarna inga 
massiva skillnader före och efter MiFID II utan menar att 
implementeringsprocessen gått smidigt och främst inneburit positiva 
konsekvenser ur konsumentperspektiv. Att konsumenterna på marknaden 
gynnats ser rådgivarna som positivt även för dem själva då nöjda kunder är 
positivt för affärsverksamheten.  

7.1.2.  Transparens  

Studien tyder på att informationsasymmetrin som tidigare florerat inom 
investeringsrådgivning har motverkats via nya transparensregler i MiFID II 
direktivet. Transparensen har ökat genom att mer information måste delges 
kunderna samt att kostnader förknippade med investeringsrådgivning måste 
redovisas tydligt i kronor och ören. Studien framhäver att transparensen 
möjliggörs genom att en dialog om förväntningar kring risk och avkastning 
måste föras med mellan konsument och rådgivare. Det finns en uppfattning om 
att förståelsen hos kunderna har ökat genom att rådgivarna måste utbilda sina 
kunder och testa dem i en lämplighetsbedömning innan några transaktioner får 
genomföras. Gemensamma redovisningskrav bidrar också till en ökad 
transparens enligt rådgivarna då det ökar jämförbarheten och därigenom även 
konkurrensen mellan aktörerna på värdepappersmarknaden.  

7.1.3.  Konsekvenser  för  konsumenter 

Rådgivarna i denna studie anser att MiFID II inneburit ett ökat skydd för 
konsumenter samt en ökad konkurrens på marknaden, något som de ställer sig 
positiva till. De tror även att det kommer skapas nya direktiv i framtiden för att 
ytterligare skydda konsumenternas intressen. Detta på grund av en utveckling, 
främst digitalt, som gör att det kan uppstå luckor i lagstiftningen som behöver 
täppas igen. Studien indikerar att de ökade lagkraven även inneburit ökade 
kostnader vilket befaras innebära att vissa aktörer tvingas lägga ner sin 
verksamhet.  

Det framgår att robotrådgivning blir mer och mer populärt och rådgivarna tror 
att småspararna, det vill säga de kunder med lite lägre sparkapital, i första hand 
kommer erbjudas robotrådgivning före personlig rådgivning. Det befaras att 
robotrådgivning kommer att utgöra ett billigare alternativ då ökad lagstiftning 
bidrar med ökade kostnader för personlig rådgivning. Rådgivarna poängterar att 
denna utveckling i sig inte bör ses som negativ men att risken finns att endast 
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förmögnare kunder får förmånen att prata personligt med en rådgivare. Något 
som är negativt då personlig rådgivning kan inge förtroende och väga in fler 
faktorer än vad robotrådgivning har möjlighet att göra.  

Rådgivarna upplever inte att kunderna har reagerat när kostnaderna nu visas 
tydligare, de tror att konsumenterna redan innan implementeringen varit 
införstådda med det faktum att investeringsrådgivning kostar pengar. Trots att 
rådgivarna ser en ökad information till konsumenterna som positiv, ur 
transparenssynpunkt, varnar vissa rådgivare om att kunderna inte orkar läsa all 
information de delges. Det finns en gräns för hur mycket information en 
konsument kan ta till sig innan mer information inte bidrar till ökad kunskap. 
Detta ser rådgivarna som framtidens största utmaning att ge kvalitativ och inte 
bara kvantitativ information.   

7.2. Begränsningar och fortsatt forskning  

Att denna studie genomförts genom ett kvalitativt metodval innebär vissa 
begränsningar. En generaliserbarhet samt replikerbarhet är svår att uppnå men 
med det sagt innebär det inte att denna studie inte kan bidra till ett 
kunskapsbidrag inom ämnesområdet. Studien har påvisat faktiska konsekvenser 
i samhället som MiFID II direktivet medfört och bidrar med nya idéer kring hur 
framtiden kan tänkas se ut inom investeringsrådgivning. Denna nya information 
kan komplettera tidigare forskning och bidra med empiriskt material till 
framtida studier.  

Att öka kunskapsbildningen inom ett område kan skapa en medvetenhet hos 
olika aktörer om hur verkligheten ter sig. Trots att denna studie inte kan ge en 
100 procentig bild av verkligheten på grund av sitt omfång och urval kan en 
ökad medvetenhet bidra till praktiska konsekvenser i förståelsen mellan 
rådgivare och konsumenter. Fortsatta studier inom området föreslås för att 
komplettera helhetsbilden där fler aktörer och främst konsumenter intervjuas.  

Det bör även genomföras kvantitativa studier på området för att möjliggöra en 
generaliserbarhet, gärna en studie där en större del av populationen undersöks 
med ett representativt urval. När ett nytt direktiv implementeras är det svårt att 
direkt vända sig till konsumenter för att undersöka konsekvenser då de inte fått 
tid att förstå och sätta sig in i förändringarna. När det gått en tid efter 
implementeringen bör studier därför riktas direkt till konsumenter, där tror vi 
att intressanta resultat kan frambringas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Respondentbeskrivningar  

Bank 1: Respondent A 

Respondent A arbetar som kontorschef på ett kontor hos en av de större 
bankerna i Sverige. Banken erbjuder finansiella tjänster till både privatpersoner 
och företag. Respondent A har arbetat på denna bank sedan år 1999 och har 
under dessa år bytt tjänster och kontor inom samma arbetsgivare. 
Respondenten hararbetat på bank även tidigare i sin karriär och har totalt 
verkat cirka 20 år i branschen. Som kontorschef har respondenten olika 
arbetsuppgifter utöver investeringsrådgivning men har mer eller mindre 
arbetat med investeringsrådgivning sedan år 1995. Respondenten anses därför 
ha lång erfarenhet av den typ av rådgivning som denna uppsats undersöker.  

Bank 2: Respondent B 

Respondent B arbetar på en större bank i Sverige. Respondenten har arbetat 
på samma bank (men olika bankkontor) i 30 år. Han är civilekonom i grunden 
och har under åren bland annat arbetat som kontorschef, ställföreträdande 
kontorschef samt företagsrådgivare. Respondenten jobbar i dagsläget med 
något som heter Private Banking och har hand om den verksamheten i sin 
region. Private Banking innebär att den anställde investeringsrådgivaren har 
hand om placeringsrådgivning till förmögna kunder som har minst fem 
miljoner i placerbart kapital. Respondenten sitter dagligen i 
investeringsrådgivningsmöten och har därför en bra inblick i de 
frågeställningar denna studie undersöker.  

Bank 3: Respondent C 

Respondent C arbetar på ett kontor till en av de större bankerna i Sverige. 
Respondenten har arbetat på bank sedan år 1990 och har under alla åren 
arbetat med investeringsrådgivning i olika omfattning. Fram till 2006 arbetade 
respondenten som privatrådgivare för att sedan byta tjänst till Private Banking 
som han verkar inom i dagsläget. Private Banking är en tjänst där den anställde 
jobbar med placeringsrådgivning och förvaltning åt mer förmögna kunder. 
Banken har ingen fast minimigräns för hur mycket kapital som krävs för att få 
utnyttja Private Banking verksamheten men respondenten menar att internt så 
är fem miljoner i placerbart kapital en uttalad gräns. Respondenten har med 



 

andra ord en lång erfarenhet av placeringsrådgivning och mycket god kunskap 
inom området där studien verkar.  

Bank 4: Respondent D 

Respondent D arbetar på ett kontor hos en av de största bankerna i Sverige. 
Banken erbjuder en rad finansiella tjänster till företag och privatpersoner. 
Respondent D arbetar som privatrådgivare och har gjort det i snart ett år. Som 
privatrådgivare servar respondenten privatkunder med bland annat bolån, 
placeringsrådgivning och pensionsrådgivning. Tidigare arbetade respondenten 
på ett annat kontor inom samma bank och hade då titeln 
kundtjänstemedarbetare. Totalt har respondenten arbetat inom bank i ungefär 
två år.  Respondenten har studerat affärsjuridik på universitetsnivå. Även om 
respondenten inte arbetat med investeringsrådgivning under någon längre tid 
så anses han ha en god inblick i MiFID II:s inverkan på 
investeringsrådgivningsmöten då han arbetar med rådgivning till privatkunder 
dagligen. 

Bank 5: Respondent E 

Respondent E arbetar på ett kontor på en av de mindre bankerna i Sverige. 
Banken erbjuder finansiella tjänster till företag och privatpersoner men har 
mest privatkunder. Respondenten har arbetat inom bankvärlden i tio år varav 
fem av dessa har inneburit att respondenten arbetat med någon form av 
investeringsrådgivning. Tjänsten som respondenten har idag har titeln 
placeringsrådgivare och innebär att respondenten träffar de lite förmögnare 
kunderna hos banken och har kontinuerliga uppföljningsmöten med de 
kunder som han hjälper med placeringar.  

Övrig aktör 1: Respondent F 

Respondent F är partner på ett företag som jobbar med finansiell rådgivning 
och förmögenhetsförvaltning till konsumenter och företag. Kundgruppen är 
privatpersoner med ”lite bättre” ekonomi samt små och medelstora ägarledda 
företag. Företaget har ingen uttalad undre gräns som kunden måste ha i 
placerbart kapital för att få hjälp, men respondenten säger att två miljoner är 
något att sikta på. Företaget har fokuserat sig på fastighetsrelaterade 
placeringar men jobbar även med skatterådgivning och andra investeringar. 
Respondenten har en magisterexamen inom finans och har sedan år 2007 
arbetat med placeringsrådgivning på lite olika företag och anses därför ha en 
relativt lång erfarenhet av yrket.  



 

Övrig aktör 2: Respondent G 

Respondent G arbetar på ett av Sveriges ledande företag inom finansiell 
rådgivning och försäkringsförmedling. Företaget har både privat och 
företagskunder och erbjuder en rad olika finansiella tjänster. Respondent G 
har arbetat på företaget i fem år men har tidigare arbetat på lite olika företag 
med investeringsrådgivning till företag och konsumenter. Respondenten har 
idag titeln avdelningschef och jobbar främst med att coacha sin avdelning men 
sitter även dagligen i investeringsrådgivningsmöten. Totalt har respondenten 
cirka 20 år inom branschen och är därför en bra kandidat att intervjua till 
denna uppsats.  

Övrig aktör 3: Respondent H 

Respondent H är VD på ett av de större kapitalförvaltningsföretagen i Sverige. 
Företaget har både privat och företagskunder och en minimigräns för 
placerbart kapital på tio miljoner. Respondenten har arbetat inom företaget i 
cirka tio år men har totalt varit verksam inom investeringsrådgivning i 17 år. 
Respondenten har en universitetsexamen inom finans. Rollen som VD har 
respondenten haft i ett och ett halvt år och denna titel innebär att 
respondenten inte längre jobbar aktivt med placeringsrådgivning. 
Respondenten har trots detta koll på hur investeringsrådgivningen genomförs 
då respondenten ansvarar för ett företag som enbart jobbar med finansiell 
rådgivning. Respondenten anses därigenom ha god kunskap om ämnet. 

Övrig aktör 4: Respondent I 

Respondent I är ägare på ett större investmentbolag som erbjuder 
investeringsrådgivning, förmögenhetsförvaltning och finansiell planering till 
privat- och företagskunder. Respondenten har arbetat med 
investeringsrådgivning under fem år varav de senaste två åren på heltid. Innan 
detta hade respondenten en karriär inom IT. Respondenten har en 
universitetsutbildning inom teknisk fysik i grunden men har även läst en del 
ekonomi. Idag är respondenten ägare av ett investmentbolag och har god 
insyn i placeringsrådgivning och allt var det innebär och ses därigenom som en 
bra aktör att intervjua till denna studie.  
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Jag har mottagit information om studien � 
 
 
Jag ger tillåtelse till att bli intervjuad samt att spela in denna � 
 
 
Namnet på företaget som jag representerar får framgå i studien (ringa in 

ja eller nej):     JA     NEJ 

 
 
 
 
 
 
Ort och datum: __________________________________________ 
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Intervjufrågor MiFID II   

 
Tack	för	att	Ni	har	valt	att	medverka	i	vår	studie.	Syftet	med	denna	studie	är	att	beskriva	
det	nya	regelverket	MiFID	II	och	visa	på	de	avgörande	förändringarna	i	jämförelse	med	det	
tidigare	 regelverket	MiFID.	 Studien	 kommer	 även	 att	 visa	 på	 hur	 en	 rådgivares	 roll	 har	
påverkats	 i	 och	 med	 implementeringen	 av	 de	 nya	 reglerna.	 Studien	 kommer	 att	 vara	
begränsad	till	de	delarna	av	regelverken	som	berör	transparens.		
	
Med	 ditt	 tillstånd	 kommer	 vi	 att	 spela	 in	 intervjun	 för	 att	 vidare	 transkribera	 och	 koda	
denna.	Ljudinspelningen	och	andra	uppgifter	kommer	att	endast	att	behandlas	av	oss	som	
utför	 studien	 och	 när	 studien	 är	 avslutad	 kommer	 inspelningen	 att	 raderas.	 Ni	 som	
respondent	kommer	att	vara	anonyma	under	hela	processen.	Vid	samtycke	kan	företagets	
namn	framgå	i	studien,	detta	val	sker	vid	 intervjutillfället.	Den	insamlade	datan	kommer	
att	behandlas	med	konfidentialitet	och	förvaras	så	att	obehöriga	inte	har	åtkomst	till	den.	
Datan	 kommer	 endast	 att	 användas	 i	 den	 aktuella	 studien.	 Deltagandet	 i	 intervjun	 är	
frivilligt	och	Ni	kan	när	som	helst	välja	att	avbryta	intervjun.	
	
Resultatet	av	vår	studie	kommer	att	presenteras	under	sommaren	2018	och	möjlighet	att	
ta	del	av	resultatet	finns,	om	så	önskas.	Vid	eventuella	frågor	kontakta	oss	via	telefon	eller	
mail.	
 
Kontaktuppgifter:  
Anders Lassis: Telefon- 0738166602 E-mail- anderslassis@hotmail.com 
Ronja Persson: Telefon- 0705782814 E-mail-ronjaa.persson@hotmail.com 

 



 

  

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsinformation  
1. Kan du berätta lite kort om dig själv? 

a. Hur länge har du jobbat på din arbetsplats?  
b. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 
2. Hur ser din bakgrund ut? 

a. Yrkesmässigt samt studier? 
b. Hur länge har du varit verksam inom investeringsrådgivning? 

Investeringsrådgivning 
3. Beskriv hur ett investeringsrådgivningsmöte kan se ut? 

a. Hur har ditt arbetssätt har förändrats i och med implementeringen av 
MiFID II. 

b. Hur såg det ut innan implementeringen? 
 

4. Hur länge har ni arbetat med implementeringen av de nya reglerna? 
 

5. Om vi fokuserar på den delen som berör transparens, vilka är skillnaderna mellan 
de olika regelverken?  

a. För dig och kunderna? 
 

6. Finns det delar av de nya reglerna som du anser vara onödiga eller på något sätt 
dåliga? 

a. Finns det någon del som du anser inte borde ha förändrats? Förklara varför 
du tycker det. 

 
7. Hur tror du att investeringsrådgivningen kommer se ut i framtiden? 

 
8. Upplever du att kundernas som du möter har vetskapen om hur de ska använda 

den informationen som finns tillgänglig? 
a. Upplever du att kunden förstår den tillgängliga informationen bättre i och 

med implementeringen? 
b. Upplever du att kunderna har haft ett behov av den förändringen som har 

skett? 
 

9. Finns det någon möjlighet för oss att ta del av de underlag ni använder er utav 
under ett investeringsmöte? Före och efter MiFID II 
 

10. Finns det något annat du vill tillägga?   
 



 

Bilaga 4 Mail mall 

 

 

Hej …….. ! 

Vi är två studenter på Karlstads Universitet som läser Civilekonomprogrammet. Vi är 
inne på vårt fjärde år av studier och genomför vår D-uppsats denna termin. Vi hör av oss 
till dig för att vi söker personer att intervjua som jobbar med investeringar och 
investeringsrådgivning i sitt arbete. Vi undersöker nämligen det nya regelverket MiFID II 
och är intresserade av att få prata med dig om hur du påverkats och implementerat det 
nya regelverket i ditt jobb. 

Om du har tid och möjlighet att delta så hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Ronja Persson och Anders Lassis 
 





 

 


