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Sammanfattning 
Den ökade digitaliseringens framfart har bidragit till ett större utbud för finansiella 
produkter. I och med den ökade digitaliseringen ställs det högre krav på att skydda 
investeraren på marknaden. Markets in Financial Instruments Directive är ett direktiv som 
är utformat av Europeiska Unionen och trädde i kraft 2007. MiFID I hade till syfte att öka 
transparensen och tillförlitligheten på finansmarknaden. Under 2008 drabbades 
marknaden av en rad olika händelser där bland annat finanskrisen påverkade stora delar 
av världen. Som en följd av detta valde Europeiska Unionen att revidera MiFID I och 
strama åt direktivet ytterligare. Det nya direktivet fick namnet MiFID II och 
implementerades 3 januari 2018. Direktivet syftar till att skydda investeraren och öka 
transparensen ytterligare. 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur implementeringen av MiFID II har påverkat det 
dagliga arbete för rådgivare som arbetar med placeringar åt företagskunder. För att 
undersöka detta har författarna valt ett kvalitativt metodval där empirin har samlats in 
genom semistrukturerade intervjuer. I studien har åtta respondenter deltagit som 
representerar stora delar av Sverige. Samtliga intervjuer har spelats in i 
transkriberingssyfte för att lättare sammanställa resultatet. 
 
Studiens teorikapitel innehåller fakta om MiFID II där fokus ligger på direktivets 
kundskyddsområde. Direktivet har använts som ett ramverk vid utformning av studiens 
intervjuguide tillsammans med informationsasymmetri som utgör studiens teori. 
Informationsasymmetrin har använts vid analyseringen av empirin för att i slutet komma 
fram till en slutsats som svarar på frågeställningarna. 
 
Studiens slutsats visar på att det har skett förändringar för företagsrådgivare efter 
implementeringen av MiFID II. De största förändringarna är att rådgivningen har blivit 
mer tidskrävande till följd av det ökade dokumentationskravet och utbildningsrollen som 
rådgivaren idag tar. Vidare visar empirin att rådgivarna inte upplever att kunderna har 
förändrat sitt beslutsfattande vid val av portföljer, men att kostnadsmedvetenheten har 
ökat hos de mer pålästa kunderna. Den sista slutsatsen i studien är att företagsrådgivarna 
upplever att transparensen på finansmarknaden har ökat där företagsrådgivaren idag delar 
med sig av mer information till kunden. MiFID II har därmed uppfyllt sitt syfte. 
 
Studien kan bidra till att öka förståelsen för hur företagsrådgivare som arbetar med 
placeringar åt företagskunder påverkas av lagändringar. Det är rådgivarna som dagligen 
påverkas av den ökade regleringen, vilket denna studie belyser vikten av. En framtida 
rekommendation till myndigheter och organisationer är att rådgivare bör inkluderas i 
lagstiftningsprocessen. 
 
  



	

	

Centrala begreppsdefinitioner  
 
EU-direktiv – Mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning. 
  
MiFID - Markets in Financial Instruments Directive 
  
Icke-professionella kunder - Innehar högsta kundskyddet. Inkluderar alla 
privatpersoner, icke finansiella företag samt mindre företag som behöver mer information 
vid rådgivning. 
  
Professionella kunder – Stora företag, finansiella institut samt banker. Förväntas ha 
goda kunskaper för att fatta ett investeringsbeslut.  
 
Förvaltningsavgift - Avgift som banker tar för förvaltning, administration samt 
tillhandahållande av fonder. 
 
GDPR - The General Data Protection Regulation (Dataskyddsförordningen) 
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 1. Inledning 
Kapitlet inleds med en övergripande problembakgrund över det valda ämnet som sedan 
följs av en problemdiskussion där författarna beskriver den lucka i forskningen som de 
finner intressant. Avslutningsvis beskriver författarna studiens avgränsningar, syfte samt 
frågeställningar. 

1.1 Problembakgrund 
Människor har sedan århundraden verkat på finansiella marknader, genom allt från 
byteshandeln till den mer moderniserade handeln över internet. Den ökade 
digitaliseringen i dagens samhälle har bidragit till allt fler finansiella tjänster, vilket 
resulterar i ett större självständigt ansvar för varje enskild individ (Anderson & Korling, 
2012, s. 1). I finansbranschen är den växande digitaliseringen inget undantag, och har 
under de senaste åren bidragit till mer utvecklade plattformar samt ett större utbud för 
finansiella produkter (Brånby, 2016). Anderson & Korling (2012, s. 1) menar att som ett 
resultat av dagens mer utvecklade samhälle ställs det högre krav på individens förmåga 
att bearbeta och hantera information. 
  
2004 började MiFID I utformas, ett direktiv som är utformat av Europeiska Unionen och 
hade till syfte att öka transparensen och tillförlitligheten på den europeiska 
finansmarknaden mellan investerare och rådgivare (EUR-lex, 2004 s. 1). MiFID står för 
Markets in Financial Instruments Directive där grunden för direktivet var att fler aktörer 
blev verksamma och utbudet av produkter och tjänster ökade markant, vilket gjorde att 
Europeiska Unionen ville kontrollera marknaden för att skydda investeraren (EUR-lex, 
2004, s. 1). Direktivet bestod av lagar om hur transaktioner skulle genomföras, vilka 
metoder som var godkända samt hur de finansiella instrumenten skulle beaktas för att 
upprätthålla effektivitet på marknaden (EUR-lex, 2004, s. 1). 
  
Efter den globala finanskrisen 2008 ansåg Europeiska Unionen att MiFID I behövdes 
omstruktureras (Finansinspektionen, 2019). Detta eftersom det fortfarande rådde 
bristande transparens på den finansiella marknaden, och skyddet för investerarna 
behövdes förstärkas (EUR-lex, 2014, s. 1; Finansinspektionen, 2019). Den globala 
finanskrisen har enligt många studier sina rötter i USA:s bostadsmarknad i början på 
2000-talet (Statistiska Centralbyrån, 2009, s. 20; Sveriges riksbank, 2018; Ekholm, 2012, 
s. 10). Centralbanken i USA sänkte styrräntan som en åtgärd från spåren av IT-kraschen 
på 90-talet (Aktiespararna, 2008). Som en konsekvens av detta började bostadspriserna i 
USA stiga tillsammans med sjunkande räntor, vilket bidrog till att det blev mer 
fördelaktigt att ta lån, vilket resulterade i att bankerna började bevilja lån till mindre 
kreditvärdiga kunder (Hull, 2018, s. 128).  
 
Efter några år av låga räntor och höga bostadspriser började räntorna stiga markant, vilket 
resulterade i att låntagare inte längre kunde betala av sitt bostadslån och dessa lån blev 
med tiden värdelösa (Ekonomihandboken, u.å). Banken paketerade ihop inteckningar 
från kund tillsammans med andra finansiella produkter, vilket innebar att de primära 
tillgångarna omvärderades och ökade produkternas komplexitet, samtidigt som 
investerarnas förmåga att bedöma riskerna i investeringen minskade (Delivorias, 2015, s. 
7). En djupare analys om de finansiella produkterna för investerarna hade varit 
nödvändigt, men då detta saknades uppstod det enligt Hull (2018, s. 140) 
informationsasymmetri och en bristande transparens på den finansiella marknaden. 2008 
gick investmentbanken Lehman Brothers i konkurs vilket påverkade hela 
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världsekonomin, och fick stora konsekvenser runt om i Europa (Sveriges Riksbank, 
2018).  
  
Efter den bristande transparens som uppdagades under finanskrisen 2008 bestämde 
Europeiska Unionen att strama åt det regelverk som fanns. Detta i syfte för att skydda 
konsumenterna i fråga (Finansinspektionen, 2019; EUR-lex, 2004, s. 1). Europeiska 
Unionen började redan 2008, efter den finansiella krisen i världen, slipa på ett mer 
åtstramat direktiv som fick namnet MiFID II. Det nya direktivet började utvecklas 2014 
och trädde i kraft den 3 januari 2018 (Finansutskottet, 2017, s. 7). Syftet med det nya 
direktivet var enligt Europeiska Unionen att; 
  
“Finanskrisen har blottställt svagheter när det gäller finansiella marknaders funktion 
och transparens. Utvecklingen av de finansiella marknaderna har blottlagt behovet av 
att stärka ramarna för regleringen av marknader för finansiella instrument, även då 
handeln på dessa marknader sker OTC (”over-the-counter”), i syfte att öka trans-
parensen, ge investerare bättre skydd, förstärka förtroendet, ta itu med oreglerade 
områden och säkerställa att tillsynsmyndigheter får tillräckliga befogenheter så att de 
kan fullgöra sina uppgifter.” (EUR-lex, 2014, s. 1) 
  
Enligt Kenton (2019) är det huvudsakliga fokus i MiFID II att kontrollera och 
standardisera transaktioner för att skydda investeraren. Med ett mer informativt och direkt 
direktiv kommer även förändringar i det dagliga arbetet för finansiella institut (Yeho, 
2019, s. 119). Finansiella experter såg ett behov av ett ännu starkare skydd för investerare, 
samt att de ville förbättra den konkurrens som fanns på den finansiella marknaden genom 
att skapa en gemensam marknad med högre kvalitet och skydd (European Commission, 
2014, s. 1). De nyheter som tillkommit till direktivet efter revideringen inom 
kundskyddsområdet är bland annat detaljerade regler om lämplighetsbedömningar, 
paketerade produkter, intressekonflikter samt dokumentation (Statens Offentliga 
Utredningar, 2015, s. 27). 
  
En rådgivares huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla sina kunder mer information 
kring den finansiella marknaden (Uminova Invest, 2017). I slutändan är det kunden själv 
som fattar det slutgiltiga beslutet, men rådgivaren finns där för att dela med sig av 
kunskap kring produkterna (Campbell, 2006, s. 1591). Ett tidigare problem som har 
identifierats på den finansiella marknaden är ersättning till eller från tredje part 
(Finansinspektionen, 2015, s. 8). Mullainathan (2012, s. 1) skriver i sin studie att en 
rådgivare som i detta fall är av tredje part, kunde utifrån de portföljer som innehöll högre 
avgifter och bestod av aktivt förvaltade portföljer välja ut de mest lönsamma 
investeringsalternativ som var till förmån för rådgivaren. Man kunde på så sätt påverka 
kunden i fråga genom att endast presentera de portföljer som tredje part tjänade på, eller 
på annat sätt presentera de olika alternativen i systematisk ordning för att medvetet 
påverka valen av portföljerna (Finansinspektionen, 2015, s. 8–9). MiFID II skall sätta 
stopp för detta genom att öka transparensen mellan rådgivare och investerare (EUR-lex, 
2014, s 1). En rådgivare skall kunna undersöka olika typer av produkter på ett lämpligt 
och opartiskt sätt. Syftet med detta är att både öka skyddet för investeraren och 
förtroendet till rådgivaren (Willemaers, 2014, s. 10).  
 
Direktivet har delat in kunder i två olika segment; professionella- samt icke professionella 
kunder (Finansutskottet, 2016, s. 31). Enligt Garantum (u.å) är en icke professionell kund, 
en kund som omfattas av det högsta kundskyddet enligt lagen om 
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värdepappersmarknaden. Majoriteten av kunder hos finansiella institut finns inom denna 
kategori och utgörs av konsumenter och mindre företag. Professionella kunder utgörs av 
större företag, stater och myndigheter med tillstånd att verka på finansmarknaden 
(Garantum, u.å). 
  
Som diskuterats ovan visade finanskrisen 2008 på den bristande transparens som rådde 
på den finansiella marknaden. Med en bristande transparens kan problem som 
informationsasymmetri kan uppstå (Hull, 2018, s. 140). Informationsasymmetri innebär 
att en part besitter mer kunskap och information än den andra parten (Råsbrant, 2003, s. 
3), och detta kan leda till att den parten med mer kunskap kan missbruka sin 
kunskapsställning och nyttja det till sin egen fördel (Chiu, 2007, s. 38). Vid finansiell 
rådgivning kan detta vara ett problem då kunden ofta besitter mindre kunskap än 
rådgivaren själv (Chiu, 2007, s. 40). 

1.2 Problemdiskussion 
I dagens samhälle är människor mer aktiva och medverkande på den finansiella 
marknaden. För att kunna göra komplexa och mer komplicerade investeringar krävs en 
djupare kunskap för hur den finansiella ekonomin fungerar (Anderson & Korling, 2012, 
s. 1). Idag krävs det att investeraren skall ha övergripande kunskap om begrepp och 
nyckelord för att i slutändan uppnå sin eventuella avkastning (Ryan et al, 2011, s. 485).  
 
En företagsrådgivare hjälper företag med ekonomisk rådgivning gällande bland annat 
investeringar, kreditärenden, skatteärenden och bolagsbildning (Statsskuld, 2019). 
Nordea (2019a) menar att ett företags löpande utgifter såsom hyra, leverantörsfakturor 
och löner bör finnas lättillgängliga på ett företagskonto. Däremot, finns det betydligt 
lönsammare alternativ till överskottslikviditet (Nordea, 2019a). Banktjänstemännen 
analyserar marknaden och vidarekopplar sedan sin kunskap till företagen i fråga om hur 
det skall agera på marknaden. En företagsrådgivare kan hjälpa företaget att hitta 
placeringar som passar det specifika företagets behov (Handelsbanken, u.å.a). 
  
Med tanke på det ökade kravet på kunskap hos konsumenter vid komplicerade 
investeringar hamnar konsumenterna enligt Finansinspektionen (2017, s. 6) i underläge 
på marknaden. Enligt Finansinspektionen (2017, s. 6) har människor i dagens samhälle 
en begränsad förmåga att förstå grundläggande finansiella begrepp, som på grund av det 
bristande intresset för ekonomi påverkar människors val att agera i situationer. Vidare 
menar Finansinspektionen (2017, s. 6) att besluten kan påverkas av hur man lägger fram 
ett förslag och i vilken ordning dessa presenteras. Det är lätt hänt att rådgivare lägger fram 
olika investeringsförslag i viss ordningsföljd för att medvetet påverka konsumentens 
beslut (Finansinspektionen, 2017, s. 6). I Finansinspektionens rapport skriven av Ekman 
(2018, s. 7) skriver hon att svenskar i åldern 18–79 generellt sett saknar förmåga att förstå 
finansiell information. Vidare skriver Ekman (2018, s. 7) att 39 % av urvalet inte förstår 
förhållandet mellan inflationen och ränta. MiFID II innehåller regler om hur kostnader 
för investeringar skall redovisas till kund i kronor och ören årligen (Handelsbanken, 
u.å.b). Det ligger därför i författarnas intresse att undersöka om företagskunder har blivit 
mer kostnadsmedvetna i val av portföljer efter att direktivet implementerats, utifrån 
företagsrådgivarens perspektiv.  
 
Tidigare forskning har fokuserat på anledningen till deriveringen av direktivet MiFID I 
och vilka konsekvenser MiFID II kommer ha på privatrådgivare samt kunderna. Då 
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tidigare studier endast har fokuserat på placeringar åt privatkunder ser författarna till 
denna studie en kunskapslucka inom placeringar åt företagskunder, vilket denna studie 
kommer att belysa. Skälet till att denna studie avgränsas mot företagsrådgivare som 
hjälper företag att investera att dessa affärer oftast är mer komplexa och större än de på 
privata sidan (Brontén, 2017; Nordea, 2019b).  
 
De få studierna som finns publicerade efter implementeringen av MiFID II belyser endast 
konsekvenserna av affärsstrukturer samt problem med nya affärssystem som företagen 
var tvungna att införskaffa (Yeho, 2019, s. 119). Då direktivet endast varit implementerat 
i ett år när denna studie genomförs finns en kunskapslucka kring hur direktivet har 
påverkat företagsrådgivarens dagliga arbete. Tidigare forskning diskuterar även hur 
transparensen mellan investerare och rådgivare skall öka, samt att det idag krävs mer krav 
på kunden i fråga att sitta inne på kunskap och information (Chiu, 2007, s. 40). Det finns 
genom detta ett gap i forskningen kring om transparensen mellan företagskunder och 
företagsrådgivare har ökat efter implementerandet, och detta är grunden till hur denna 
studie positionerar sig. 
  
Denna studie behövs eftersom att den skrivs när direktivet är relativt nytt och endast varit 
implementerat i drygt ett år, och därför kan företagsrådgivare jämföra deras dagliga 
rutiner och arbete med hur det var innan för att se om transparensen har ökat, samt om 
informationsasymmetrin har minskat. MiFID II har till syfte att skydda investeraren 
(European Commission, 2014, s. 1), men då rådgivaren i fråga påverkas direkt av 
direktivet genom det ökade kundskyddsområdet (Statens Offentliga Utredningar, 2015, 
s. 27) är det viktigt del att undersöka hur de upplever förändringarna. Genom att fokusera 
på hur företagsrådgivarens vardag har förändrats efter implementeringen av MiFID II 
riktar sig denna studie till blivande rådgivare, studenter, investerare samt andra 
verksamma människor inom finansbranschen. Med hjälp av direktivet MiFID II samt 
teorin informationsasymmetri kommer studien att bemöta kunskapsluckan med bra 
underlag. 

1.3 Avgränsningar 
För att göra en så lämplig och pålitlig studie som möjligt har följande avgränsningar 
gjorts; 
  

• MiFID II omfattar både professionella och icke-professionella kunder på den 
finansiella marknaden men fokus i denna studie kommer vara på 
företagsrådgivare som behandlar icke professionella företagskunder och som 
arbetar med placeringsrådgivning dagligen. 

  
• MiFID II är utformat av Europeiska Unionen och omfattar alla länder i EU. Då 

denna studie kommer att skrivas under en begränsad tidsram kommer endast 
studien att behandla den svenska värdepappersmarknaden och implementeringen 
av direktivet i Sverige. 

  
• Denna studie kommer endast att beröra kundskyddsområdet inom MiFID II då det 

innehåller detaljerade regler kring; lämplighetsbedömningar, paketerade 
produkter, intressekonflikter samt dokumentation. 
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• Författarna har avgränsat sig till åtta respondenter som representerar stora delar 
av Sverige. Genom detta får författarna en bred och rättvis bild över hur 
implementeringen av MiFID II har påverkat det dagliga arbetet för 
företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt företagskunder. 

  
• Denna studie kommer avgränsas mot större finansiella institut i Sverige som 

erbjuder placeringsrådgivning åt företag både på kontor samt online då dessa 
anses vara lämpliga att besvara studiens syfte. Dessa större finansiella institut 
innefattar de fyra största i Sverige; Nordea, Svenska Handelsbanken, SEB samt 
Swedbank. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Som tidigare diskuterats är syftet med MiFID II att skydda investeraren samt öka 
transparensen på den finansiella marknaden (EUR-lex, 2014, s. 1). Denna studie kommer 
att fokusera på placeringsrådgivning mot företag ur en företagsrådgivares perspektiv. Det 
primära syftet med denna studie är att undersöka hur implementeringen av MiFID II har 
påverkat det dagliga arbetet för företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt 
företagskunder. För att besvara syfte kommer studiens frågeställningar vara; 
  
Vilka är de största förändringarna för företagsrådgivarna i deras dagliga arbete efter 
implementeringen av MiFID II? 
  
Vidare kommer även studien undersöka om företagskunderna har förändrat sitt 
beslutfattande gällande val av portföljer, och detta kommer besvaras utifrån den andra 
frågeställningen; 
  
Upplever företagsrådgivarna att företagskunden har förändrat sitt beslutsfattande vid val 
av portföljer sedan MiFID II implementerats och på vilket sätt? 
  
Då syftet med direktivet är att öka transparensen på den finansiella marknaden kommer 
den tredje frågan i studien vara; 
  
Upplever företagsrådgivare att transparensen mellan företagskund och 
företagsrådgivare har ökat efter implementeringen av MiFID II? 
  
Om resultatet av den kvalitativa undersökningen visar att det skett betydande förändringar 
efter implementeringen av MiFID II i det dagliga arbetet för företagsrådgivare som 
arbetar med placeringar åt företagskunder, kan resultatet svara på studiens 
frågeställningar om det skett en ökning av transparens eller inte mellan företagsrådgivare 
och företagskunder. Om studiens resultat visar på att implementeringen av direktivet inte 
har påverkat företagsrådgivaren i det dagliga arbetet kan slutsatsen dras att transparensen 
är oförändrad inom den finansiella sektorn, och därmed har MiFID II inte uppfyllt sitt 
syfte. 
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2. Teoretisk referensram 
Kapitlet inleder med en presentation av tidigare studier där relevans diskuterats samt 
varför dessa studier är av intresse för denna studie. Vidare diskuterar författarna val av 
teori samt en presentation av direktivet MiFID och informationsasymmetrin. 

2.1 Tidigare forskning 
Då MiFID II är ett nytt direktiv som endast varit implementerat i ett år när denna studie 
genomförs har det funnits problematik i att finna tidigare studier som berör ämnet. Många 
tidigare studier har berört problematik i rådgivningssituationer till privatkunder där 
rådgivaren besitter mer kunskap inom ämnet än investeraren (Baron, 1982; Mullainathan 
et al, 2012; Prorokowski, 2015). Inom MiFID II finns få studier som berör direktivet efter 
implementeringen, medan majoriteten istället berör förväntningarna som fanns inför att 
direktivet skulle träda i kraft. De mest relevanta tidigare studier som använts är beskrivna 
nedan och därefter diskuteras dess relevans för denna studie. 

2.1.1 A model of the demand for Investing Banking Advising and Distributions. 
Baron, 1982 
Redan år 1982 publicerade Baron en studie där han presenterade en modell som behandlar 
efterfrågan på finansiella tjänster i fall där kunden besitter mindre kunskap om 
värdepappersmarknaden än rådgivaren. Baron menade att rådgivarna ofta besitter mer 
kunskap än sina kunder och därför har ett stort ansvar att informera om relevant fakta ut 
till kund (Baron, 1982, s. 975). Vidare menar han i studien att genom kunskapsgapet som 
ofta finns mellan rådgivare och investerare kan rådgivaren utnyttja detta till sin fördel och 
det är då det uppstår informationsasymmetri (Baron, 1982, s. 975).  
 
Då denna studie baseras på informationsasymmetri mellan rådgivare och investerare är 
Barons studie relevant att ta i beaktning då Baron (1982, s. 975) menade att rådgivare kan 
utnyttja sina kunskaper inom den finansiella marknaden till sin fördel. Det är därför av 
intresse att se om MiFID II har minskat informationsasymmetrin mellan rådgivare och 
investerare, vilket ligger till grund för val av teori. 

2.1.2 The market for financial advice: an audit study. Mullainathan et al., 2012 
I en forskningsrapport skriven av Mullainathan et al. (2012) studerar de problematiken 
kring kvaliteten på den finansiella rådgivning som ges till kunden i Boston, USA och 
Cambridge, England. Studien fokuserar på att förstå hur rådgivare reagerar på befintliga 
investeringsstrategier och kundprocesser (Mullainathan el al, 2012, s. 1). För att uppnå 
syftet med studien satte de upp fyra olika fördomar som gick emot rådgivarens eget 
intresse jämfört med kundens intresse, bland annat provision. Mullainathan et al. (2012, 
s. 1) menar på att om rådgivaren agerar i eget intresse bör de avråda kunder att investera 
i finansiella instrument som har låga avgifter, och istället försöka maximera investeringar 
med höga avgifter. Informationen från de olika rådgivningstillfällena spelades in under 
mötets gång och användes sedan till att sammanställa resultatet av studien (Mullainathan 
el al, 2012, s. 2), vilket även denna studie kommer att göra. Rådgivarna i studien var även 
så fokuserade på att kunden skulle bort från låga indexfonder att de rekommenderade de 
höga aktivt förvaltade fonderna, trots att kunden skulle få sämre diversifiering än tidigare 
(Mullainathan et al, 2012, s. 18).  
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Vidare visade även resultatet att rådgivarnas transparens vid fondavgifter var låg 
(Mullainathan et al, 2012, s. 18–19). När de presenterade avgifterna till kunderna pratade 
de endast i procentform och använde argument som “This fund has 2 % fee but that is not 
much above industry average” (Mullainathan et al, 2012, s. 3). Detta visar på en bristande 
transparens i relationen mellan kund och rådgivare vilket är en av anledningarna till att 
MiFID I reviderades. Då Mullainathan et al. (2012, s. 3) diskuterar transparensen vid 
kostnadsredovisning är studien av intresse i denna studie för att undersöka om kunderna 
har ändrat sitt beslutsfattande och blivit mer kostnadsmedvetna efter implementeringen 
av MiFID II. Vidare diskuterar Mullainathan et al. (2012) huruvida en rådgivare 
rekommenderar olika typer av investeringsportföljer vilken gör den relevant eftersom att 
denna studies delsyfte är att undersöka om det skett en ökad transparens vid 
rådgivningssituationer.  

2.1.3 MiFID II compliance – are we ready? Prorokowski, L., 2015 
Prorokowski (2015) har berört ämnet MiFID II innan direktivet implementerades. 
Forskningens syfte var att diskutera och förutse effekterna av direktivet, samt att se om 
MiFID-direktivet kunde medföra vissa kostnadsminskningar för de kommande 
finansreformerna (Prorokowski, 2015, s. 196). Studien behandlar både finansiella institut 
i Europeiska Unionen, samt finansiella institut som inte är med i Europeiska 
Unionen. Prorokowski har använt sig av sekundärdata, där en ingående analys av 
direktivet har utförts och som sedan har delats in i olika delar; teknologiska och 
strukturella utmaningar, kostnaden för implementeringen, högre krav på transparens och 
IT (Prorokowski, 2015, s. 196). Vidare skriver Prorokowski (2015, s. 196) att studien 
genomförs innan implementeringen och därför är det svårt att se hur höga kostnaderna 
kommer att bli, men författaren har istället kommit fram till åtgärder för att minska 
kostnaderna som tillkommer från MiFID II. Resultatet av studien var att outsourcing av 
IT-processer kan komma att vara ett effektivt sätt att minska kostnader, samt att direktivet 
kommer att medföra stora förändringar i affärsstrukturer, IT-system samt driftmodeller 
(Prorokowski, 2015, s. 205). Studien av Prorokowski (2015) är intressant i denna studie 
eftersom att den handlar om förändringar i affärsstrukturer för att kostnadseffektivisera 
och har därmed ökat författarnas förförståelse för förändringarna i samband med 
implementeringen av MiFID II.  
 
Slutsatsen som kan dras är att om ett företag behöver ändra sin affärsstruktur efter 
implementeringen av MiFID II resulterar det i förändringar för de anställda i sitt dagliga 
arbete. Prorokowskis studie ligger därmed till grund för hur rådgivare upplever 
förändringarna i sitt dagliga arbete efter implementeringen av MiFID II. 

2.1.4 MiFID II key concerns. Yeho, P. 2019 
I en studie av Yeho (2019) skriven i Storbritannien, har han studerat eventuella problem 
som uppstår i samband med implementeringen av MiFID II, och de konsekvenser som 
direktivet medfört efter implementeringen. Studien grundar sig på primärdata från 
regelverket samt sekundärdata från publika domän.  
 
Resultatet av studien var att det finns konsekvenser, vissa viktigare än andra, efter 
implementeringen av direktivet som behöver belysas (Yeho, 2019, s. 119). Bland annat 
var det endast några få av företagen i Storbritannien som lyckades implementera MiFID 
II på implementeringsdagen den 3 januari 2018, vilket var resultatet av de komplicerade 
regler som direktivet kom med (Yeho, 2019, s. 119). Detta resulterade i att mindre 
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företag fick kämpa hårt för att hitta ekonomiska resurser för att investera i de åtgärder 
som MiFID II krävde, en konsekvens som enligt Yeho (2019, s. 119) inte var påtänkt 
innan implementeringen. En annan konsekvens av MiFID II var enligt Yeho (2019, s. 
119) att IT-avdelningar inte kunde nå upp till den nivå av rapporteringar och 
registreringar som direktivet kräver. Företag skulle behöva uppdatera sina system och 
plattformar för att uppfylla direktivets ansvarskrav (Yeho, 2019, s. 119).  
 
I studien diskuterar Yeho (2019, s. 119) vidare att bankerna efter implementeringen börjar 
konkurrera mer och värva fler kapitalförvaltare, vilket problematiserar för små 
förvaltningsföretag så dessa inte kan konkurrera med de större bolagen. Detta skulle i sin 
tur innebära färre alternativ för investerare, vilket var en oavsiktlig konsekvens vid 
MiFID II (Yeho, 2019, s. 119). En annan betydande konsekvens som Yeho (2019, s. 119) 
kommit fram till är kravet på att icke-europeiska värdepappersföretag bara kan handlas 
på europeiska plattformar där deras föreskrifter anses vara likvärdiga med de i Europa. 
Detta kan enligt Yeho (2019, s. 119) skada de gränsöverskridande marknaderna och 
återkalla tre decennier av fri internationell handel.  
 
Det författarna i denna studie kan ta med sig från studien skriven av Yeho (2019) är att 
det har varit stora konsekvenser för företag efter att direktivet har implementerats. Det 
har krävts mer rapporteringar samt registreringar för företagen, och detta kan kopplas till 
om det även krävts mer dokumentation för finansiella institut. Eftersom att IT-
avdelningar har behövt ändra affärsstrukturer för att uppfylla de ansvarskrav som MiFID 
II kräver är det intressant om detta även berör banker i Sverige och om företagsrådgivare 
inom finanssektorn har påverkats av stora förändringar. Då studien av Yeho (2019, s. 
119) kom fram till att det har skett förändringar i affärsstrukturer, är det även intressant 
att undersöka om förändringarna är det samma i Sverige som i Storbritannien. 

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 
Då direktivet MiFID II nyligen är implementerat i Sverige finns det lite forskning om de 
upplevda förändringarna efter införandet av direktivet. Majoriteten av tidigare studier 
som har tagits upp och behandlats i denna studie är skrivna innan direktivet trädde i kraft 
(Baron, 1982; Mullainathan et al, 2012; Prorokowski, 2015), och svarar därför inte på 
denna studies syfte och frågeställningar. Studierna har ändå använts för att visa på 
problematiken i rådgivningssituationer där rådgivaren besitter mer kunskap än kunden, 
de förväntade förändringarna i affärsstrukturer samt de förväntade kostnaderna för 
företagen som erbjuder investeringsrådgivning. 
  
Baron (1982) presenterar i sin forskning en modell som behandlar efterfrågan på 
finansiella tjänster där kunden besitter mindre kunskap än rådgivaren. Genom 
kunskapsgapet som finns mellan de två parterna har rådgivaren ett ansvar att informera 
kunden om relevant fakta. Vidare menar Baron (1982, s. 975) att informationsasymmetri 
kan leda till att rådgivaren utnyttjar sina finansiella kunskaper till sin fördel. Då Barons 
studie tar upp informationsasymmetrin mellan rådgivare och investerare ligger den till 
grund för vald teoretisk utgångspunkt till denna studie.  
 
Mullainathan et al. (2012) skriver i sin studie om problematiken kring kvaliteten inom 
investeringsrådgivning om att transparensen om fonders avgifter var låg. Då direktivet 
MiFID II har till syfte att öka transparensen (EUR-lex, 2014, s. 1) kopplar författarna till 
denna studie ihop dessa två studier då Mullainathan et al. (2012) identifierar 
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bristande transparens samtidigt som Baron (1982) påpekar kunskapsgapet mellan två 
parter. Studien av Mullainathan et al. (2012, s. 18) visade på att rådgivaren valde bort 
låga indexfonder och rekommenderade kunderna att investera i fonder med höga 
förvaltningsavgifter, även om de låga indexfonderna gav en bättre diversifiering för 
kunden. 
  
I studien av Prorokowski (2015) diskuterar han effekterna som MiFID medför, samt 
studerar om direktivet kan medföra vissa kostnadsminskningar. Studien är skriven innan 
implementeringen av MiFID II och därför är det svårt att förutse effekterna av direktivet, 
men författaren har istället listat åtgärder företag kan göra för att kostnadseffektivisera. 
Genom Prorokowskis (2015) resultat kan författarna till denna studie få en förförståelse 
för de förväntade förändringarna inom affärsstrukturer efter implementeringen av 
direktivet. Då Prorokowski (2015) undersökte de förväntade konsekvenserna innan 
implementeringen av MiFID II, har Yeho (2019) i sin tur undersökt vilka konsekvenser 
som har uppdagats efter att direktivet trädde i kraft. Studien av Yeho (2019) kom fram 
till många olika konsekvenser som MiFID II medför, medan de viktigaste var kravet på 
uppdateringar av affärssystem, IT-system, och de gränsöverskridande marknaderna som 
drabbas hårt. Yeho (2019, s. 119) skriver även att det har blivit en minskning av 
investeringsalternativ för kunder efter implementeringen av MiFID II. Dessa två studier 
har tagits i beaktning när författarna till denna studie har utformat frågeställningarna. Då 
denna studie skall undersöka de största förändringarna som har påverkat rådgivarens 
dagliga arbete, är det intressant att se om de förändringar som Prorokowski (2015) och 
Yeho (2019) är detsamma som denna studie kommer att komma fram till. 

2.3 Val av teori 
Då studiens syfte är att undersöka hur implementeringen av MiFID II har påverkat det 
dagliga arbete för företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt företagskunder 
kommer denna studie att använda direktivet som ett ramverk i arbetet. Direktivets 
förändringar har legat till grund för utformningen av denna studies frågeställningar och 
kommer därmed att hjälpa författarna att besvara dem. Efter genomgång av tidigare 
studier som berör MiFID II har direktivet använts för att diskutera den förväntade 
påverkan, vilket styrker användningen av direktivet i denna studie. 
  
Baron (1982) har behandlat rådgivningssituationer och använt informationsasymmetrin i 
sin forskning och diskussion, vilket bidrog till att även denna studie kommer att applicera 
teorin för att analysera resultatet. Informationsasymmetrin samt MiFID II kommer att 
förklaras mer ingående i kommande avsnitt. 

2.4 Markets in Financial Instruments Directive 
MiFID I är ett direktiv som började utformas 2004 av Europeiska Unionen (EUR-lex, 
2004 s. 1) och trädde i kraft 2007. Direktivet hade till syfte att förbättra konkurrensen på 
den finansiella marknaden inom EU, samt säkerställa att investerare har ett tillräckligt 
skydd gällande finansiella instrument (Handelsbanken, u.å.c, s. 2). MiFID har sin 
ursprungliga bakgrund från direktivet investeringstjänster inom värdepappersområdet 
ISD 93/22/EEG (European Commission, 2014, s. 1) vars syfte var att skydda investerare 
i det land där finansiella institut hade auktorisation (EUR-lex, 1993, s. 83). MiFID I har 
enligt European Commission (2014, s. 1) bidragit till en ökad konkurrens, samt en mer 
integrerad finansiell marknad inom Europa. Införandet var till för att skapa en inre 
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marknad i Europa med fler tillhandahållna tjänster till investerare och mellan 
handelsplatser, som var en brist hos direktivet 93/22/EEG (European Commission, 2014, 
s. 1). MiFID I tog hänsyn till att det blev fler aktiva investerare på den finansiella 
marknaden vilket ökade utbudet av tjänster och komplexa produkter till investerare 
(EUR-lex, 2004, s. 1). European Commission (2014, s. 1) menar även att direktivet bidrog 
till att fler investerare fick bättre finansiella produkter till en minskad kostnad än förut 
genom att konkurrensen ökade som en följd av att de nu kunde bli erbjudna tjänster inom 
hela unionen. De senaste åren har dock präglats av en rad olika händelser, som till 
exempel finanskrisen, samt utvecklingar på den finansiella marknaden. Det visade sig att 
MiFID I hade svagheter på många områden inom finansmarknaden och för att ha fortsatt 
förtroende hos investerare valda Europeiska Unionen att göra en revidering av direktivet 
(European Commission, 2014, s. 1). 
  
I maj 2014 började Europaparlamentet revidera MiFID I som efter omarbetningen fick 
namnet MiFID II (Finansinspektionen, 2019). Direktivet trädde i kraft 3 januari 2018 vars 
syfte var att skapa ett säkrare, mer transparent samt ansvarsfullt finansiellt system i 
samhället (European Commission, 2014, s. 2). Finanskrisen 2008 visar på svagheter i 
bolagsstyrning inom finansiella institut där det var brist på effektiva kontroller, vilket i 
sin tur kan bidra till ett mindre försiktigt risktagande som får konsekvenser på den 
finansiella marknaden globalt (EUR-lex, 2014, s. 2). Genom ett överdrivet risktagande 
av företag som tillhandahåller finansiella produkter kan det orsaka negativa effekter i 
form av minskat förtroende hos investerare. För att motverka dessa eventuella skadliga 
effekter har MiFID II därför kompletterat MiFID I med mer detaljerade principer inom 
bland annat kundskyddsområdet (EUR-lex, 2014, s. 2). 
  
MiFID II består av en mängd regler som har till uppgift att skydda konsumenterna. 
Reglerna tillämpas för företag som tillhandahåller rådgivning till investerare gällande 
finansiella placeringar (Finansinspektion, 2019). Lagarna som reglerar detta, tillsammans 
med MiFID II, är rådgivningslagen (2003:362) samt lagen om värdepappersmarknaden 
(Statens Offentliga Utredningar, 2015, s. 25). De nyheter som tillkommit till direktivet 
efter revideringen inom kundskyddsområdet är bland annat detaljerade regler om 
lämplighetsbedömningar, paketerade produkter, intressekonflikter samt dokumentation 
(Statens Offentliga Utredningar, 2015, s. 27). 

2.4.1 Lämplighet- och passandebedömning 
Informationen om lämplighetsbedömning är i stort sett densamma som i MiFID I som för 
MiFID II, även om det tillkommit mer detaljerade regler (Statens Offentliga Utredningar, 
2015, s. 276). Lämplighetsbedömningen går ut på att rådgivaren bedömer investerarens 
kunskaper och erfarenhet inom investeringar, ekonomiska situation samt vad målet med 
investeringen är (Statens Offentliga Utredningar, 2015, s. 27). Genom den inhämtade 
informationen gör sedan rådgivaren en bedömning om vad som är den bäst lämpade 
investeringsstrategin för kunden.  
 
Något som är åtstramat i MiFID II är att rådgivaren har som krav att inhämta mer 
information om kundens ekonomiska situation gällande risktolerans, samt förmågan att 
bära förluster (Statens Offentliga Utredningar, 2015, s. 27). Vidare måste även rådgivaren 
lämna skriftlig upplysning om varför hen har rekommenderat just en specifik produkt, 
hur denna produkt uppfyller kundens behov samt varför den är lämplig för kunden 
(Statens Offentliga Utredningar, 2015, s. 27–28). Denna upplysning måste ske i god tid 
innan transaktionen av produkten sker (Statens Offentliga Utredningar, 2015, s. 
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28), men om transaktionen sker på distans kan informationen lämnas i efterhand 
(Gernandt & Danielsson, 2015, s. 4). 
  
Passandebedömning sker när en icke-professionell kund handlar med komplicerade 
värdepapper som till exempel derivat och warranter, och inte vid handel av aktier och 
fondandelar som enligt MiFID II är klassade som okomplicerade värdepapper 
(Swedbank, u.å). Syftet med passandebedömning är enligt Handelsbanken (u.å.d) att 
banken säkerställer att kunden har de grundläggande kunskaperna om de finansiella 
produkterna samt att kunden förstår riskerna med placeringen. Bedömningen genomförs 
första gången kunden handlar instrument och utifrån vad kunden svarar på frågorna 
bedömer rådgivaren om produkterna passar (Swedbank, u.å). 

2.4.2 Produkter 
MiFID II innehåller regleringar gällande paketlösningar som består av 
investeringstjänster tillsammans med en annan produkt eller tjänst (Statens Offentliga 
Utredning, 2015, s. 28). Ett tydligt exempel på en paketlösning är enligt Statens 
Offentliga Utredning (2015, s. 28) att ett värdepappersinstitut tillhandahåller en 
depåtjänst tillsammans med en depåkredit. MiFID II innehåller bestämmelser om att ett 
värdepappersinstitut som tillhandahåller en paketlösning ska informera kunden i fråga om 
möjligheterna att köpa en produkt eller tjänst var för sig som innefattas av paketet, och 
kostnaderna för var och en av dessa (Statens Offentliga Utredning, 2015, s. 28–29). 
Institutet skall även informera kunden huruvida riskerna fördelas på de olika produkterna 
i paketet, och om det innebär en högre eller lägre risk om man köper produkten eller 
tjänsten var för sig (Statens Offentliga Utredning, 2015, s. 28–29). 
  
MiFID II innehåller även regler om produktion och distribution av produkter (Gernandt 
& Danielsson, 2015, s. 4). Direktivet innefattar bestämmelser om att värdepappersinstitut, 
som producerar finansiella instrument till försäljning, skall säkerställa att produkterna är 
utformade för att uppfylla kundens behov hos en fastställd målgrupp (Gernandt & 
Danielsson, 2015, s. 4). Vidare skriver Gernandt & Danielsson (2015, s.4) att rimliga 
åtgärder skall vidtas för att säkerställa att instrumenten distribueras till målgruppen i 
förväg. Om dessa krav inte uppfylls eller följs har finansinspektionen rätt att ingripa eller 
till och med förbjuda marknadsföring av produkten eller tjänsten. Alla 
värdepappersinstitut som producerar finansiella instrument skall förse kunderna med all 
lämplig information om de finansiella instrument som berörs, samt även förse kunderna 
med information gällande framtagandet av instrumenten (Gernandt & Danielsson, 2015, 
s. 4). 

2.4.3 Intressekonflikter 
Intressekonflikter syftar till att hantera konflikter som kan uppstå mellan investerare och 
rådgivare. Intressekonflikter kan delas in regler med krav på att (1) hantera, (2) förebygga 
och (3) identifiera intressekonflikter och i vissa fall lämna uppgifter till kunden i fråga 
(Statens Offentliga Utredning, 2015, s. 28). Direktivet förespråkar uppdelningen av 
reglerna eftersom det skall underlätta tolkning och tillämpning av dessa. MiFID II föreslår 
även att företag skall lämna lämplig och relevant information om intressekonflikter till 
kunden så att denna kan ta ett välgrundat beslut när det gäller den tjänst i investeringen 
där intressekonflikter uppstår (Statens Offentliga Utredning, 2015, s. 28). Enligt Gernandt 
& Danielsson (2015, s. 4) finns det även en bestämmelse kring att ett värdepappersinstitut 
inte skall belöna eller bedöma sin personal på ett sätt som kommer i konflikt med 
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organisationens skyldighet att ta hänsyn till kundens intresse. Instituten skall undvika 
belöningssystem som kan leda till att anställda rekommenderar ett särskilt instrument till 
kund när institutet egentligen skulle ha rekommenderat ett annat instrument som bättre 
hade passat kundens intresse och behov (Gernandt & Danielsson, 2015, s. 4). 

2.4.4 Dokumentation 
Efter införandet av MiFID II har det skett ett ökat krav på dokumentation och information 
ut till kund vid finansiella transaktioner (EUR-lex, 2014, s. 173). Vid rådgivning som sker 
genom personliga mötet ska kunden få dokumentation med relevant innehåll i form av 
skriftliga anteckningar (EUR-lex, 2014, s. 173). Vid rådgivning eller vid orderutförande 
på distans ska kunden få information om att samtalet kommer att spelas in innan några 
investeringstjänster tillhandahålls och att dokumentationen kommer att sparas i fem år 
(EUR-lex, 2014, s. 173). Genom MiFID II har nu kunden också rätt att få information om 
vilka effekterna som kostnaderna för investeringen har. Dessa kostnader måste redovisas 
årligen i kronor och ören (Handelsbanken, u.å.b) samt genom en illustration 
(Finansinspektionen, 2018). 

2.5 Informationsasymmetri 
Informationsasymmetri kan uppstå när en part besitter mer information och kunskap än 
den andra (Råsbrant, 2003, s. 3). Chiu (2007, s. 40) menar att internet har skapat möjlighet 
att minska dessa kunskapsluckor då det ger möjlighet att lättare få fram information än 
tidigare. Genom internets framfart har tillgängligheten för information vuxit och 
Konsumentverket (2015, s. 44) skriver i sin rapport att människor i dagens samhälle har 
svårt att utvärdera och jämföra de olika tjänsterna som erbjuds på finansmarknaden. 
Vidare skriver Konsumentverket (2015, s. 44) att vissa grupper av individer har 
bristfällande kunskaper som gör det svårt att fatta rationella och bäst lämpade beslut på 
den finansiella marknaden. Även om det råder delade meningar kring individers hantering 
av information och hur man bäst bearbetar den, finns det en gemensam åsikt att 
informationsasymmetri är ett återkommande problem på finansmarknaden som bör 
reduceras (Chiu, 2007; Konsumentverket, 2015).  
 
Ett exempel på när informationsasymmetri råder är när en investerare skall fatta ett beslut 
om var man skall placera sina likvida medel. Rådgivaren kan i detta fall sitta inne på mer 
information om vad som är mest lämpliga investering, men man delar inte med sig av 
denna till investeraren i fråga. Situationen där Mullainathan el al. (2012, s. 18) beskriver 
att rådgivaren besitter mer information än investeraren och väljer att inte rekommendera 
den bästa lösningen, kan det vara ett fall av informationsasymmetri. 
  
Nayyar och Templeton (1994, s. 96) har i sin studie undersökt informationsasymmetri i 
olika branscher och kommit fram till att det finns tre centrala begrepp som beskriver 
missanpassning mellan köpare och säljare; 

1. Köpare kan handla tjänster och produkter som inte är bäst lämpade för dem. 
2. Köpare kan bli missnöjd med tjänster som är levererade till dem även om tjänsten 

i fråga utfärdades enligt de villkor som både köparen och säljaren kommit överens 
om. 

3. Säljaren kan hamna i kostnadskonsekvenser när man försöker möta köparens krav 
och missnöje genom att försöka tillfredsställa köparen med en kompensation. 
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Figur 1. Tre centrala begrepp av informationsasymmetri 
  
MiFID II förespråkar mer dokumentation, högre kundsäkerhet och transparens, vilket gör 
att studien av Nayyar och Templeton (1994) går hand i hand med direktivet, eftersom att 
MiFID II vill minimera intressekonflikter som kan uppstå mellan rådgivare och 
investerare. I rapporten skriven av Konsumentverket (2015, s. 22) kan ett tydligt mönster 
identifieras där människor i dagens samhälle har svårt att hantera och bearbeta all 
tillgänglig information. Detta kan skapa obalans i kunskapen mellan rådgivare och 
investerare och detta är någonting som MiFID II skall reducera. 
  
Chiu (2007, s. 40) skriver att reglering är nödvändig för alla typer av rådgivning, även 
fast investeraren idag har mer tillgång till information via internet än vad de haft tidigare. 
Paredes (2003, s. 418) bekräftar detta antagande och säger att även fast människor i 
dagens informationstekniska samhälle har mer tillgång till information än tidigare skulle 
mindre bearbetning av information vara ett bättre alternativ vid en beslutsprocess. 
Paredes (2003, s. 403) anser dock att även om information idag är mer lättillgängligt än 
tidigare på grund av internet, finns det ändå investerare som behöver hjälp att förstå 
informationen. Vidare menar Paredes (2003, s. 419) att investerare kan behöva tillämpa 
informationen till sina egna situationer och investeringar. Informationsasymmetri kan 
därför uppstå fastän information idag finns lättillgänglig då rådgivare måste förmedla sin 
mening av informationen (Paredes, 2003, s. 441).  
 
Nayyar och Templeton (1994, s. 100) menar att informationsasymmetri inte går att 
eliminera, utan man kan endast reducera detta och minska effekterna och konsekvenserna 
av det. Trots detta antagande om informationsasymmetrin har författarna i denna studie 
ändå valt att applicera teorin. Dels för att tidigare studier har valt att applicera den och 
dels för att författarna ser en koppling mellan MiFID II:s syfte att öka transparensen på 
den finansiella marknaden. Författarna har även valt att applicera denna teori för att 
analysera resultatet av studien för att se om MiFID II har uppfyllt sitt syfte. 
  

Informationsasymmetri 

Ej lämpliga tjänster 

Missnöje 

Kostnadskonsekvenser 
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3. Metod 
Kapitlet inleds med författarnas förförståelse samt det valda ämnesområdet. Vidare 
diskuteras metodval, epistemologi, ontologi och angreppssätt som följs av en 
argumentation av det valda tillvägagångssättet. Därefter presenteras litteratursökningen 
som sedan följs av källkritik. Vidare presenteras metoden för urvalskriterierna, 
datainsamlingen, intervjusförfarandet, hanteringen av insamlat data samt den 
analysmetod som författarna valt att använda. Därefter presenterar författarna de etiska 
överväganden som de har tagit hänsyn till vid insamlandet av data. Avslutningsvis 
presenteras sanningskriterierna som skall tas i beaktning vid en kvalitativ 
forskningsansats samt hur denna studie har förhållit sig till dessa.  

3.1 Förförståelse och ämnesval 
Denna studie är ett uppsatsarbete som är skriven av två studenter som läser sista året på 
Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Författarna har 
valt finansiering som inriktning och detta på grund av det intresse som finns för den 
finansiella marknaden.  
 
Under åren som studenter på Handelshögskolan har författarna läst många olika kurser 
som handlar om företagsamhet, kundrelationer samt investeringsstrategier. En av 
författarna har under studietiden arbetat inom banksektorn och har genom dessa år märkt 
av i sitt arbete de regleringar som skett de senaste åren. Genom detta har intresset för 
investeringar samt påverkan av regleringar i rådgivarnas arbete ökat.  
 
Då båda studerade en termin utomlands i Newcastle, Storbritannien, fick de en djupare 
förståelse för hur regler och direktiv kan påverka människors vardag i och med 
exempelvis Brexit. Detta intresse förde dem vidare till andra EU-direktiv som har 
implementerats på den finansiella marknaden och de fick direkt upp ögonen för MiFID. 
Då författarna inte fann tidigare studier om hur företagsrådgivare som arbetar med 
placeringar åt företagskunder har påverkats efter implementeringen av MiFID II, såg de 
en kunskapslucka inom denna studies valda ämne. Ämnet är högst aktuellt då direktivet 
är nyligen implementerat samt faller inom ramen för företagsekonomi då det berör ett 
företags placeringar samt de anställda inom banksektorn. 
  
Författarnas förkunskaper inom området har bidragit till att utforma studiens innehåll, 
avgränsningar samt rapportens utformning. Enligt Bryman & Bell (2017, s. 60) kan dessa 
förkunskaper speglas genom hela arbetet när känslor och värderingar spelar in, och 
författarna kan utveckla en personlig närhet till studiens innehåll. Då denna studie är 
kvalitativ och datainsamlingen sker i form av intervjuer, kan känslor och attityder speglas 
i studiens resultat, då författarna måste göra egna bedömningar och tolkningar. 
Författarna är medvetna om denna problematik och har därför i den mån det går försökt 
tolka resultaten opartiskt genom att lämna egna värderingar och tankar utanför. 

3.2 Metodval 
Det finns två olika forskningsmetoder inom den samhällsvetenskapliga forskningen och 
dessa kan enligt Bryman & Bell (2017, s. 58) delas in i kvalitativ respektive kvantitativ 
metod. Den kvantitativa metoden kännetecknas av att forskaren är objektiv där det ligger 
en betoning i att hålla en distans till undersökningsobjektet och det råder ett jag-
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dem-förhållande mellan forskaren och informanten (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18–19). 
I den kvantitativa metoden bygger relationen mellan forskning och teori på 
hypotesprövning där resultaten baseras på ett stort antal individer (Olsson & Sörensen, 
2011, s. 19). Denna studie skulle kunna skrivas utifrån en kvantitativ metod, då enkäter 
kan samlas in för att undersöka företagsrådgivares upplevda förändringar i det dagliga 
arbetet efter implementeringen av MiFID II. Frågorna i enkäten hade kunnat vara 
likvärdiga som intervjufrågorna där respondenten kan rangordna påståenden från 1–10. 
  
Den kvalitativa metoden kännetecknas enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 18) av att 
forskaren är subjektiv och tar sig an problemet inifrån där resultatet av undersökningen 
går in på djupet vid specifika kontexter. Det råder ett jag-du-förhållande mellan forskaren 
och informanten där målet är att relatera teori och verklighet till varandra genom ett 
mindre antal respondenter (Olsson & Sörensen, 2011, s. 19). En kvalitativ 
forskningsmetod bygger enligt Bryman & Bell (2017, s. 372) på en kunskapsteoretisk 
ståndpunkt där tolkningar av verkligheten ligger till grund för forskningen. I kvalitativa 
forskningar finns det olika tillvägagångssätt att samla in data på där de två mest använda 
metoderna är intervjuer och fokusgrupper (Collis & Hussey, 2014, s. 130). Intervjuer har 
till syfte att ställa frågor till en enskild individ för att öka förståelsen för ämnet i fråga 
(Collis & Hussey, 2014, s. 133). Fokusgrupper har till syfte att intervjua flera personer i 
grupp där man har en betoning på ett visst ämne (Bryman & Bell, 2017, s. 481). 
Fokusgrupper används oftast för att undersöka hur människor i grupp reagerar på 
varandras åsikter och skaffa sig en bred bild av samspel som äger i gruppen (Bryman & 
Bell, 2017, s. 481). 
  
Författarna till denna studie har valt att genomföra en kvalitativ metod med intervjuer för 
att samla in data. Anledningen till att intervjuer lämpar sig bäst som datainsamlingsmetod 
till denna studie är för att studiens syfte och frågeställningar kan uppfattas som känslig 
information där företagsrådgivare inte kan eller vill dela med sig öppet av sina åsikter och 
tankar. En annan anledning till att välja intervjuer framför fokusgrupper är att det kan 
vara problematiskt att samla alla respondenter på ett ställe då dessa är utspridda över hela 
Sverige. 
  
Anledningen till att författarna till denna studie har uteslutit en kvantitativ metod är dels 
för att undvika misstolkningar av frågor och svar vid enkäter, och dels genom att ett ökat 
urval hade det varit problematiskt att bäst lämpade respondenter svarar på enkäten. En 
annan orsak till att författarna till denna studie har valt att utesluta en kvantitativ 
forskningsmetod är att kvantitativa metoder utgår från teorin (Bryman & Bell, 2017, s. 
167). Då denna studie berör ett direktiv så används teori i detta fall för att analysera 
resultatet, istället för att bygga studien på teorier vilket är ett vanligt tillvägagångssätt i 
kvalitativa forskningsmetoder (Bryman & Bell, 2017, s. 376). Genom den kvalitativa 
forskningsmetoden kan författarna utgå från deltagarnas egen uppfattning (Bryman & 
Bell, 2017, s. 395) genom beskrivande data i form av respondentens egna ord (Olsson & 
Sörensen, 2011, s. 106). Bryman & Bell (2017, s. 372) menar även på att den kvalitativa 
forskningsmetoden utgår från att förstå verkligheten vilket kan härledas till denna studie 
då fokus ligger på de förändringar som skett sedan implementeringen av MiFID II. 

3.3 Epistemologi 
Bryman & Bell (2017, s. 47) förklarar epistemologi som en kunskapsteoretisk 
frågeställning som betraktas som en godtagbar kunskap inom ett visst område. 
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Vidare skriver Bryman & Bell (2017, s. 47) att det finns i huvudsak två nyckelbegrepp 
som förklarar olika kunskapsmått; positivism och interpretativism.  
 
Positivism är enligt Collis & Hussey (2014, s. 44) en naturvetenskapligt inriktad 
kunskapsteori som används i stor utsträckning i samhällsvetenskaplig forskning idag. 
Collis & Hussey (2014, s. 44) menar att positivismen är besläktad med tron att 
verkligheten är oberoende och målet är att upptäcka olika teorier baserat på empirisk 
forskning. Bryman & Bell (2017, s. 48) menar samtidigt att positivismen är synnerlig svår 
att identifiera och det är svårt att förklara exakt vad kunskapsteorin går ut på eftersom att 
det används på skilda sätt av forskare. Kunskapen i positivism skall vara mätbar, 
värderingsfri och forskaren skall sträva efter en så liten inblandning som möjligt (Bryman 
& Bell, 2017, s. 48). 
 
Det andra nyckelbegreppet inom epistemologi är interpretativism, vilket är ett 
tolkningsperspektiv som säger att den sociala verkligheten är subjektiv då det formas av 
våra uppfattningar (Collis & Hussey, 2014, s. 45). Medan positivismen främst används i 
kvantitativa forskningar så kan interpretativism härledas från kvalitativa, eftersom att 
resultaten baseras från analysmetoder som bygger på tolkningen av kvalitativ 
forskningsinformation. Genom intervjuer kommer författarna att intressera sig för 
respondenternas subjektiva åsikter och tankar då ord och handlingar skall tolkas från 
respondenter. Då studien bygger på subjektiva uppfattningar så ligger denna närmast 
interpretativismen. 

3.4 Ontologi 
Bryman & Bell (2017, s. 52) förklarar ontologi som de sociala teoriernas art eller natur. 
En central fråga i sanningsteorin är om de sociala teorierna skall uppfattas som objektiva 
enheter eller konstruktioner. Det finns två synsätt inom ontologin; objektivism och 
konstruktionism. Objektivism är enligt Bryman & Bell (2017, s. 52) en ståndpunkt som 
innebär att människor möter sociala företeelser från yttre fakta som vi inte kan påverka. 
I en organisation lär sig människor att tillämpa regler och riktlinjer och utför de uppgifter 
som tilldelats. Vidare menar Bryman & Bell (2017, s.53) att konstruktionism är ett annat 
synsätt inom ontologin som ifrågasätter objektivismens åsikt att organisationer på 
förhand är givna enheter och att de sociala aktörerna varken kan påverka eller styra den. 
Konstruktionismen säger istället att ordning i en organisation är något som arbetas och 
förhandlas fram (Bryman & Bell, 2017, s. 53). 
  
Denna studies syfte är att undersöka om implementeringen av MiFID II har påverkat det 
dagliga arbetet för företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt företagskunder. 
Genom detta syfte har författarna till denna studie åsikten att lagar och regler tas fram av 
sociala aktörer som ständigt revideras. Då MiFID-direktivet har reviderats så innebär det 
att sociala aktörer ständigt kan påverka och förhandla utgångsläget, vilket gör att 
författarna ser verkligheten utifrån konstruktionismen. 

3.5 Angreppssätt 
Enligt Alvesson & Sköldberg (2017, s. 12) finns det två olika angreppssätt inom 
forskning; induktion och deduktion. Induktion utgår från en mängd enskilda fall som 
observerats och studerats som sedan kommit fram till ett slutgiltigt samband. Bryman & 
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Bell (2017, s. 43) skriver att ett induktivt angreppssätt handlar om att forskaren beskriver 
konsekvenser av resultat för en teori som ligger bakom en hel undersökning.  
 
Motsatsen till induktion är en deduktiv ansats som enligt Bryman & Bell (2017, s. 42) 
representerar den vanligaste uppfattningen mellan teori och praktik inom 
samhällsvetenskap. Vidare skriver författarna att deduktion beskriver en situation utifrån 
vad man vet inom ett visst område och härleder sedan detta till en eller flera hypoteser 
som ska underkastas (Bryman & Bell, 2017, s. 42). Alvesson & Sköldberg (2017, s. 13) 
menar att en deduktiv ansats förklarar ett visst enskilt fall av intresse, och att denna ansats 
är mindre riskfylld än induktiv. Deduktion förklarar sällan någonting, istället försöker 
man undvika förklaringar (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 13). 
  
Enligt Collis & Hussey (2014, s. 7) är det induktiva synsättet det vanligaste inom 
kvalitativa forskningsmetoder. Denna studie använder sig av en mängd enskilda fall där 
intervjuer genomförs för att få en så bred bild som möjligt för att i slutändan komma fram 
till ett slutgiltigt resultat, gör att författarna till denna studie använder sig av ett induktivt 
synsätt. Då deduktiv forskning ligger till grund för teorier som sedan testas (Bryman & 
Bell, 2017, s. 45) passar detta angreppssätt inte in på denna studie eftersom att den 
använder sig av teori för att analysera resultatet. 

3.6 Litteratursökning 
Författarna till denna studie har använts sig av olika litterära källor; både sekundära och 
primära. En sekundärkälla är enligt Collis & Hussey (2014, s. 76) data som har samlats 
in från tidigare källor, medan primärkällor är data som författaren själv har samlat in 
genom exempelvis intervjuer (Collis & Hussey, 2014, s. 59). Rapportens litteratur härleds 
huvudsakligen från universitetsbibliotekets databas samt Google Scholar. För att hitta 
inspiration till upplägget av rapporten har äldre studentuppsatser granskats från databasen 
DiVA. De primära källorna härleds från de intervjuer som har genomförts där författarna 
har fått direkt information från företagsrådgivare och deras synpunkter på EU-direktivet 
MiFID II. 
  
Bryman & Bell (2017, s. 129) menar att internet är ett effektivt sätt att hitta en rad 
varierande och synnerlig rik information om just företagsekonomisk forskning. Vidare 
skriver Bryman & Bell (2017, s. 129–130) att Google Scholar är en bra sida att hitta 
tidigare forskning i form av akademiska artiklar, böcker och avhandlingar, men att det 
inte bör vara det enda sökverktyget författare använder sig av. 
  
Bryman & Bell (2017, s. 116) skriver att vetenskapliga tidskrifter skall kritiskt granskas 
av två till fyra experter på det aktuella ämnet, och bör behandlas sakligt. De menar på att 
det är viktigt i en rapport att forskaren genomför en litteraturgenomgång där hen steg för 
steg går igenom litteraturen som hittats för att säkerställa att den är pålitlig. De 
vetenskapliga artiklarna som använts i denna studie har granskats till den grad att i det 
flesta fall har den primära källan letats upp. Då läroböcker ofta är sammanfattningar av 
redan tidigare forskning för att förenkla och undervisa på ett pedagogiskt sätt kan dessa 
ses som sekundära källor, vilket har varit orsaken till att studiens innehåll inte 
huvudsakligen kommer från läroböcker. De böcker som dock har använts har främst 
använts för att förklara och få en djupare förståelse kring begrepp. 
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De sökord som författarna till denna studie har använt sig av är främst; 
 
Tabell 1. Sökord.  
Svenska ord Engelska ord 

Finanskrisen 2008 
Orsaker till finanskrisen 
Bostadsbubblan i USA 
Informationsasymmetri 
Privatrådgivare 
Företagsrådgivare 
Placeringsspecialist 
Konsumentskydd 
Kundskyddsområde 
Finansiell kunskap 

MiFID 
MiFID II 
Asymmetric information 
Financial regulations 
Financial advisor 
Transparency in financial markets 
Information overload 
Investor decisions 
Compliance 

 
  
Författarna har använt sig av relativt nya och aktuella källor, eftersom strävan har varit 
att hitta så relevant information som möjligt, vilket även har varit en nödvändighet 
eftersom att direktivet MiFID II nyligen är implementerat. Vissa källor är äldre, vilket 
författarna har använt för att stärka upp teorier till framförallt informationsasymmetri. Då 
studien härleds från ett direktiv från Europeiska Unionen har främst publicerade 
dokument från myndigheter använts. Statens Offentliga Utredning och MiFID-direktivet 
från EUR-lex har granskats och behandlats i rapporten vid upprepade tillfällen. Eftersom 
att dessa källor är formella används avancerade fackspråk, detta har dock inte varit ett 
problem för författarna i denna studie eftersom att bakgrunden från 
civilekonomprogrammet har gjort att informationen har kunnat hanteras på ett begripligt 
sätt. 
  
Majoriteten av de akademiska artiklarna som denna studie hänvisar till är skrivna på 
engelska, vilket inte är författarnas modersmål. Detta har dock varit nödvändigt då 
MiFID-direktivet är ett europeiskt utformat direktiv där forskare globalt har haft ett 
intresse att studera vilka konsekvenser MiFID kunde tänkas ha. Akademiska artiklar 
använder sig av ett formellt och avancerat språk vilket kan skapa missförstånd och 
språkbarriärer för läsaren. Detta har dock inte uppfattats som ett problem för författarna 
till denna studie då båda författarna har under sin studietid läst många akademiska artiklar 
samt läroböcker skrivna på engelska. 

3.7 Källkritik 
Källkritik har sitt ursprung från människans kunskap och är enligt Thurén (2013, s. 4) en 
samling av kriterier för att ta reda på vad som är sant. Thurén (2003, s. 5) konstaterar att 
människor gärna tror på det som våra sinnen uppfattar och menar att våra sinnen idag 
översköljs av information, vilket uppmanar till vikten av att bedöma hur 
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sanningsenlig informationen är. Med mer information är risken att källan innehåller fel 
fakta och därför har Thurén (2013, s. 7–8) identifierat fyra stycken kriterier som är viktiga 
att ta i beaktning när det kommer till hantering av källor. Dessa kriterier är; Äkthet, 
tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. 

3.7.1 Äkthet 
Thurén (2013, s. 17) definierar äkthet som motsatsen till förfalskning och innebär att 
källan är den som den utger sig för att vara. Litteraturen som har använts i denna studie 
är baserad på vetenskaplig grund, lagstiftning eller är skrivna av stater och på uppdrag av 
myndigheter. I de fall där läroböcker använts är författarna välkända inom sina områden 
och besitter därmed stor kunskap vilket stärker äktheten hos källan. När det varit en 
osäkerhet kring äktheten av källan har författarna av denna studie antingen valt att 
utesluta den helt eller söka upp fler källor som styrker argumenten. 

3.7.2 Tidssamband 
Tidssamband innebär enligt Thurén (2013, s. 7) att tveksamheten på en källa bör öka ju 
längre tid som har gått mellan berättelsen av källan och händelseförloppet. Författarna av 
denna studie har under tidens gång använt sig av relevanta och aktuella källor i den mån 
de kunnat. När det gäller äldre källor så har det främst varit till teorin 
informationsasymmetri där källorna är från blandade årtal, allt från år 1982 till 2015. 
Teorin har sitt ursprung långt tillbaka i tiden, vilket enligt Thurén (2013, s. 7) är ett skäl 
att vara uppmärksam på dennes aktualitet. Författarna till denna studie är väl medvetna 
om att äldre källor skall undvikas i den mån det går, men i denna rapport har det varit en 
nödvändighet och styrkts med mer aktuella källor. 

3.7.3 Oberoende 
Thurén (2013, s. 8) skriver att kriteriet handlar om att i första hand använda den primära 
källan, och det är viktigt att den inte skall vara partisk. En berättelse skall inte gå i flera 
led vilket Ejvegård (2009, s. 71) bekräftar, och menar på att värdet av en källa kan 
bekräftas genom att veta källans ursprung. För att uppfylla detta kriterium samt stärka 
studiens trovärdighet har författarna under tidens gång försökt att använda sig av 
primärkällor i första hand. I de fall där författarna av denna studie inte haft åtkomst till 
den primära källan har den sekundära källan varit nödvändig. Ett exempel på när den 
sekundära källan har använts före den primära är till exempel när författarna har använt 
sig av Masons studie, refererad i Bryman och Bells litteratur. 

3.7.4 Tendensfrihet 
I detta kriterium menar Thurén (2013, s. 8) att man inte skall kunna ha en anledning eller 
misstanke att källan är vinklad utifrån personliga åsikter och värderingar. Vidare menar 
Thurén (2013, s. 8) att om en text är påverkad av personliga åsikter kan den förvränga 
verklighetssynen. I denna studie har främst lagar och direktiv från statliga myndigheter 
använts, där författarna till denna studie inte misstänker att det ligger några personliga 
åsikter bakom. Däremot, i läroböcker och akademiska tidskrifter kan författarna inte 
utesluta att värderingar har spelat in, men de har i mångt och mycket försökt att hitta 
källor som uppfattas formella och icke åsiktsbärande. 
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3.8 Urvalskriterier 
Bryman & Bell (2017, s. 407) skriver att de flesta urval vid en kvalitativ metod innebär 
någon form av målstyrt urval. Det målstyrda urvalet karakteriseras av att urvalet sker 
genom val av enheter eller organisationer som har en direkt koppling till att syftet och 
frågeställningarna ska kunna besvaras. Det målstyrda urvalet är ett slags icke-
sannolikhetsbaserat urval vilket betyder att respondenterna till studien är utvalda på 
premisserna att de kan tillföra något och svara på studiens forskningsfrågor (Bryman & 
Bell, 2017, s. 407). Denna studies urval har skett genom målstyrt urval då rådgivarna i 
fråga jobbar på olika finansiella institut runt om i Sverige med placeringsrådgivning åt 
företagskunder. Vidare skriver Bryman & Bell (2017, s. 407) att i målstyrda urval finns 
det två användbara tillvägagångssätt som kan tillämpas; sekventiellt tillvägagångssätt 
eller fasta urvalskriterier.  
 
Sekventiellt tillvägagångssätt innebär att urvalet är en utvecklingsprocess där forskaren 
gradvis ökar urvalet under forskningens gång för att det kan komma att bidra till att 
besvara forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2017, s. 407). I fasta urvalskriterier är det 
mer eller mindre bestämt redan i inledningen av en forskning hur urvalet skall se ut. Det 
tillkommer inget eller väldigt lite till urvalet under arbetets gång, och forskaren styr 
urvalet utifrån de forskningsfrågor som skall besvaras (Bryman & Bell, 2017, s. 407). 
Eftersom att denna studies syfte är att undersöka hur implementeringen av MiFID II har 
påverkat det dagliga arbete för företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt 
företagskunder visste författarna redan tidigt i processen vilka aktörer som var aktuella 
för att besvara syftet och frågeställningarna. Detta gör att författarna till denna studie har 
valt att tillämpa det andra alternativet i målstyrda urval; fasta urvalskriterier. 
  
Snöbollsurval är en slags form av målstyrt urval som innebär att forskaren får kontakt 
med ett mindre antal människor som i sin tur används för att kontakta ytterligare 
respondenter (Bryman & Bell, 2017, s. 411). Denna form av målstyrt urval är någonting 
som författarna till denna studie har använt sig av. Första kontakt skedde via telefon eller 
mail där författarna förklarade studiens syfte och om de visste någon relevant medarbetare 
som skulle kunna ställa upp i studien. De medarbetarna som författarna hade kontakt med 
vidarebefordrade informationen till de berörda kollegorna och samtidigt gav 
kontaktuppgifter till dessa.  
  
Bryman & Bell (2017, s. 413) skriver att ett problem med kvalitativa studier är att 
fastställa urvalsstorleken på forskningen. De menar på att det kan vara svårt att avgöra i 
början av forskningsprocessen hur många respondenter som är tillräckligt för att uppnå 
en teoretisk mättnad. Vidare menar Bryman & Bell (2017, s. 413) att vid större 
jämförelser, till exempel kön och ålder, bör ett större antal intervjuer hållas. Å andra 
sidan, vid en undersökning av upplevelser, kan det sannolikt behövas färre antal 
respondenter i undersökningen om man i studien jämför respondenter som är verksamma 
inom samma bransch (Bryman & Bell, 2017, s. 413). I en studie av Mason (2010, 
refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 413) gick han igenom 50 olika forskningsartiklar där 
urvalsstorleken varierade från 5 till 530 respondenter, vilket visar på att åsikterna till vad 
som är lämplig storlek på urvalet skiljer sig åt. Författarna till denna studie anser att 
studien kommer att uppnå en teoretisk mättnad vid åtta respondenter. Detta på grund av 
att studien inte gör några jämförelser mellan målgrupper, utan endast undersöker 
respondenternas upplevelser. 



	

	 21	

3.8.1 Val av respondenter 
För att uppfylla och svara på studiens syfte och frågeställningar har åtta stycken 
respondenter runt om i Sverige valts ut då dessa förväntas ha en god kunskapsnivå 
gällande finansiell rådgivning till företagskunder. Respondenterna representerar de fyra 
största finansiella institut; Nordea, Svenska Handelsbanken, SEB samt Swedbank. Vid 
val av respondenter ville författarna till denna studie hitta ett brett urval där erfarenheter 
och titlar ser olika ut hos alla medverkande, samtidigt som samtliga respondenter dagligen 
berörs av MiFID II. Urvalsprocessen gick till på så sätt att författarna kontaktade anställda 
på respektive bank för att få vidare kontakt med en medarbetare som berörs av MiFID II 
dagligen. Detta ses som en snöbollseffekt då den första kontakten resulterade i att 
relevanta medarbetare tagit kontakt med ytterligare fler lämpliga respondenter (Bryman 
& Bell, 2017, s. 411). Någonting som författarna anser har varit viktigt vid val av 
respondenter är att de tillfrågade besitter minst två verksamma år inom branschen. Detta 
eftersom att MiFID II implementerades den 3 januari 2018 (Finansutskottet, 2017, s. 7), 
och syftet med studien är att undersöka hur implementeringen av MiFID II har påverkat 
det dagliga arbetet för företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt företagskunder. 
Genom att respondenterna har varit verksamma minst två år i branschen kan 
jämförelserna dras vilka de största förändringarna är och studien uppfyller således sitt 
primära syfte. Vidare ligger det ingen värdering i respondenternas kön och ålder då 
författarna endast vill samla in data från företagsrådgivare som arbetar mot företag. 

3.9 Datainsamling 
Kvalitativ metod är ett tillvägagångssätt som syftar till att upptäcka och få kännedom om 
olika mönster för att gestalta något (Olsson & Sörensen, 2011, s. 131). Det finns olika 
typer av datainsamling för en kvalitativ forskningsmetod; intervjuer, fokusgrupper, 
fallstudier, observationer samt skrivna dokument/berättelser (Collis & Hussey, 2014, s. 
130). Då denna studies syfte är att undersöka hur implementeringen av MiFID II har 
påverkat det dagliga arbetet för företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt 
företagskunder, lämpar sig intervjuer bäst då författarna till denna studie vill öka 
förståelsen för verkligheten genom företagsrådgivarens egen uppfattning (Bryman & 
Bell, 2017, s. 395). Genom att intervjua företagsrådgivare som arbetar med placeringar i 
det vardagliga arbetet på de fyra största finansiella institut i Sverige kan studien i 
slutändan komma fram till ett resultat som visar rådgivarnas upplevelser om de största 
förändringar som skett. 
  
Intervjuer inom kvalitativ forskningsmetod har två olika tillvägagångssätt, 
ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2017, s. 453). Bryman 
& Bell (2017, s. 453) skriver att i ostrukturerade intervjuer använder sig forskaren av lösa 
minnesanteckningar som hjälp genom intervjun. Intervjuaren kan i princip ställa endast 
en enda fråga i början av intervjun, och sedan är det upp till respondenten att svara och 
utveckla sina svar, för att sedan få en uppföljningsfråga beroende på vad svaret blir. 
Vidare menar Bryman & Bell (2017, s. 454) att ostrukturerade intervjuer liknar ett vanligt 
samtal mellan två personer. Ett annat tillvägagångssätt vid intervjuer är att använda sig 
av semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2017, s. 454). Genom semistrukturerade 
intervjuer använder sig forskaren av relativt strukturerade frågeställningar och följer till 
viss del en intervjuguide, men kan samtidigt styra intervjun och omformulera frågorna 
under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2017, s. 454). 
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Då denna studie syftar till att undersöka hur implementeringen av MiFID II har påverkat 
det dagliga arbetet för företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt företagskunder 
vill författarna ha så likartade frågor som möjligt i alla intervjuer. Alvesson och Sköldberg 
(2017, s. 402) påpekar att intervjuer ibland kan vara svåra att tolka, och det kan ske 
missförstånd och oklarheter som kan bidra till att intervjuaren tolkar och styr samtalet 
vilket medvetet eller omedvetet påverkar respondentens svar. För att försöka undvika 
misstolkningar har en intervjuguide gjorts. Intervjuguiden tillåter även författarna att ha 
en stor frihet till att vrida och kasta om frågorna så dem inte alltid kommer i samma följd. 
Detta gör att denna studie kommer att följa en mer semistrukturerad intervju vid 
datainsamlingen. 

3.10 Intervjuförfarande 

3.10.1 Intervjuarens roll 
Under samtliga intervjuer, både fysiska och över telefonen, har båda författarna 
medverkat och delat på ansvaret. Författarna har i största möjliga mån försökt att hålla 
samma struktur och standard genom samtliga intervjuer. Detta har inte varit något 
problem då författarna har följt en intervjuguide. En av författarna har haft ansvaret att 
spela in intervjun på mobiltelefonen samt anteckna inledningen av respondenternas svar 
för att underlätta transkriberingen. Vidare har båda författarna varit aktiv under 
intervjuerna och på ett eget initiativ ställa följdfrågor till respondenten vid behov. 
Ansvaret vid transkriberingen av intervjuerna har delats lika mellan författarna där båda 
har transkriberat fyra stycken var.  

3.10.2 Intervjuguide 
Som tidigare diskuterats utgörs studiens forskningsdesign av semistrukturerade 
intervjuer. Alvesson & Sköldberg (2017, s. 402) menar att författare kan undvika 
missförstånd som kan uppstå vid intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Författarna till 
denna studie har av den anledningen valt att använda en intervjuguide vid insamlingen av 
studiens data som visas nedan i tabell 2. 
 
Tabell 2. Studiens intervjuguide.  
 
Intervjufrågor Syfte med frågan 

Inledande frågor   

Hur länge har du varit verksam i 
branschen? 

Säkerställer att respondenten varit verksam i 
minst två år. 

Hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad 
ingår i dina arbetsuppgifter? 

  
Respondentens profil. 

Vilka finansiella produkter ger du råd 
kring? 
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MiFID II   

Beskriv hur ett rådgivningsmöte har 
förändrats mellan dig och kund efter 
implementeringen av MiFID II 
gällande: 

-       Kundens finansiella kunskap 
-       Rätt produkt till rätt kund 
-       Intressekonflikt 
-       Dokumentation 

Svarar på hur kundskyddsområdet inom 
MiFID II har förändrat mötet mellan 
företagsrådgivaren och företagskunden. 

När började din arbetsplats 
förberedelserna inför 
implementeringen av MiFID II? 

Kopplar till tidigare studie skriven av Yeho 
(2019). 

Upplever du att ditt dagliga arbete har 
förändrats efter implementeringen av 
MiFID II? 

Svarar på studiens primära syfte att 
undersöka om implementeringen av MiFID 
II påverkar det dagliga arbetet för 
företagsrådgivare som arbetar med 
placeringar åt företagskunder. 

Upplever du en ökad transparens 
mellan dig som rådgivare och kund 
efter implementeringen av MiFID II? 

Svarar på studiens tredje frågeställning. 

Hur går du tillväga när du pratar med 
kund om kostnadsredovisning? 

Kopplar till tidigare studie skriven av 
Mullainathan el al (2012) samt svarar på 
studiens andra frågeställning. 

Upplever du som rådgivare att kunden 
har ändrat sitt beslutsfattande vid val av 
portföljer efter implementeringen av 
MiFID II? Om ja, på vilket sätt? Om 
nej, varför inte? 

  

Upplever du en minskning av 
kunskapsgap mellan dig som rådgivare 
och kund efter implementeringen av 
MiFID II? Om ja, på vilket sätt? Om 
nej, varför inte? 

Kopplar till teorin ”informationsasymmetri”. 

Anser du att det är viktigt att 
kunskapsgapet mellan dig som 
rådgivare och kund minskas? Om ja, 
varför? Om nej, varför inte? 

Kopplar till tidigare studie skriven av Baron 
(1982). 
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Ser du några negativa konsekvenser 
med den ökade regleringen? 

Undersöker om den ökade regleringen har 
påverkat företagsrådgivarens dagliga arbete. 

 

3.10.3 Praktiskt genomförande av intervjun 
Enligt David & Sutton (2016, s. 117) kan intervjuarens karaktär påverka svaret från 
respondenten. Intervjuarens kön, status, utseende och etnicitet kan bidra till olika känslor 
under intervjuns genomförande, och därav kan känslan av social skillnad skapa ett 
defensivt beteende (David & Sutton, 2016, s. 118). För att reducera en sådan förvrängning 
kan en metod vara att använda mer än en intervjuare. Detta har författarna tagit i 
beaktning då båda har varit delaktig i samtliga intervjuer för att i största möjliga mån 
försäkra sig att respondenten känner sig trygg med minst en intervjuare. Vidare skriver 
David & Sutton (2016, s. 118) vikten av att intervjupersonen måste känna sig väl till mods 
och bekväm med tid och plats för intervjun. Författarna till denna studie har därför låtit 
samtliga respondenter välja tid och plats för genomförandet av intervjun. Majoriteten av 
respondenterna valde sin arbetsplats, förutom en respondent som valde en 
idrottsanläggning. I de fall där intervjun genomfördes via telefon valde författarna att sitta 
hemma i en lugn och trygg miljö där risken att bli störd var liten. 
  
David & Sutton (2016, s. 119) beskriver vikten av att genomföra en pilotstudie för att 
säkerställa att frågorna svarar på studiens syfte samt att författarna får vetskap om 
tidslängden på intervjun. Författarna till denna studie genomförde en pilotstudie innan 
första intervjun ägde rum. Detta bidrog till att författarna fick chans att utveckla frågorna 
samt att ordningsföljden och strukturen har ändrats. Pilotstudien genomfördes på en av 
de fyra storbankerna och respondenten hade titeln privatrådgivare. Då denna studie inte 
syftar till placeringar åt privatkunder har pilotstudien därför inte presenterats i resultatet. 
Respondenten till pilotstudien valdes ut via kontakter då denne besatt relevanta kunskaper 
inom MiFID II och på så sätt kunde författarna säkerställa att studiens syfte uppfylls samt 
tidsramen för kommande intervjuer. 
  
Den första kontakten med respektive respondent genomfördes via mail eller mobiltelefon. 
Där gav författarna en kort beskrivning om sig själva och vad studien syftar till. Vidare 
frågade författarna om respondenten ville medverka i studien, varpå de flesta som 
kontaktades tackade ja. Redan vid första kontakt informerades respondenterna om deras 
anonymitet i studien, samt att de skulle få tillgång till intervjuguiden innan intervjun ägde 
rum, i syfte att förbereda sig. Respondenterna kontaktades cirka två veckor innan 
intervjuerna skulle äga rum. Detta för att ge utrymmer för att de själva skulle få möjlighet 
att bestämma tid och plats. Intervjuguiden skickades därefter ut några dagar innan 
intervjun skulle äga rum. I det mejlet informerades respondenterna återigen om studien 
syfte, deras anonymitet samt att deras personuppgifter behandlas enligt The General Data 
Protection Regulation (GDPR). Se appendix 1 för utskicket till respondenterna. 
  
Författarnas förberedelser inför intervjuerna var förutom pilotstudien, att säkerställa att 
utrustningen i form av inspelningen fungerade, samt att datorerna var laddade för att 
kunna anteckna och använda intervjuguiden som stöd. Innan intervjuerna påbörjades 
informerades respondenterna återigen om att mötet kommer att spelas in i 
transkriberingssyfte, samt deras anonymitet. Majoriteten av intervjuerna varade i 
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cirka 30 minuter, där den kortaste intervjun varade i 21:39 minuter, och den längsta i 
44:11 minuter. Då intervjuerna är semistrukturerade ställs det olika följdfrågor till olika 
respondenter, då författarna ansåg att vissa svar kunde utvecklas och konkretiseras 
ytterligare. När intervjun sedan avrundades fick alla respondenter frågan om de ville 
tillägga någonting eller om de ansåg att författarna missat någonting väsentligt. I de flesta 
fall avslutades intervjun utan några ytterligare tillägg. I tabell 2 nedan har författarna 
sammanställt respondenterna som medverkat i studien för att skapa en överblick. 
 
Tabell 3. Överblick av studiens respondenter och intervjuer. 

Respondent Yrkesroll Datum Intervjuns längd 

Respondent 1 Placeringsspecialist 26/3 2019 44:11 minuter 

Respondent 2 Chef private banking 28/3 2019 36:26 minuter 

Respondent 3 Företagsrådgivare 2/4 2019 23:33 minuter  

Respondent 4 Ansvarig för investeringsrådgivning 2/4 2019 31:07 minuter  

Respondent 5 Företagsrådgivare 3/4 2019 22:36 minuter 

Respondent 6 Placerings- och försäkringsrådgivare 4/4 2019 25:35 minuter 

Respondent 7 Rådgivare private banking 5/4 2019 26:45 minuter  

Respondent 8 Företagsrådgivare 5/4 2019 21:39 minuter  

 

3.11 Hantering av insamlat data      
Samtliga intervjuer har spelats in via en av författarnas mobiltelefon efter godkännande 
av respondenten. Ljudinspelningarna låg till grund för transkriberingen av intervjuerna 
för att gå igenom materialet noggrant och därmed inte missa någonting. Författarna har 
valt att transkribera samtliga intervjuer i nära anslutning till att intervjun hölls på ett lugnt 
och tyst ställe för att minimera bortfall i form av ord. Transkriberingen har genomförts 
genom att ljudfilen har spelats upp samtidigt som författarna har antecknat löpande. För 
att underlätta för författaren har ord som “eh” och andra utfyllnadsord tagits bort, detta 
eftersom de inte tillfört något till studiens syfte. När respondenten har börjat svara på en 
fråga, för att sedan ändra meningsuppbyggnaden har detta tagits bort och en mer 
sammanfattande mening har transkriberats. Författarna anser inte att detta har en 
påverkan på resultatet då det fortfarande är en sammanfattning av respondenternas egna 
ord som skrivits ner. David & Sutton (2016, s. 121) menar att intervjuer kan innehålla 
personliga detaljer, vilket författarna tagit hänsyn till. När respondenterna nämnt 



	

	 26	

vilken aktör de arbetar för har författarna ersatt detta med *** för att säkerställa deras 
anonymitet. 

3.12 Analysmetod  
För att analysera studiens empiri har författarna använts sig av en tematisk analys. 
Analysmetoden innebär att författarna skapar teman utifrån respondenternas svar och är 
den vanligaste metoden vid analys av kvalitativa forskningsansatser (Bryman & Bell, 
2017, s. 556). För att underlätta analysen delade författarna in intervjuguiden utifrån 
studiens frågeställningar och skapade således olika teman. Genom att ta fram kodord från 
empirin har författarna kunnat analysera resultatet med hjälp av teman. Dessa teman är; 
förändringar, kostnadsredovisning, samt transparens. För att kunna besvara studiens 
frågeställningar delade författarna in respondenternas svar i dessa teman med hjälp av 
nyckelord.  

3.13 Etiska överväganden 
Kvale & Brinkmann (2014, s. 113) beskriver fyra olika etiska riktlinjer att ta i beaktning 
vid forskningsintervjuer; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt 
forskarens roll.  
 
Informerat samtycke innebär enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 107) att intervjuaren 
informerar respondenten om syftet till studien, att respondenten deltar frivilligt samt att 
deltagaren när som helst kan dra sig ur. Denna riktlinje ser till så att deltagarna inte 
kommer till skada och respekterar människors förmåga att fatta beslut (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 107). Författarna till denna studie har tagit denna riktlinje i beaktning 
vid kontakt med respondenterna. Vid samtliga kontakttillfällen har studiens syfte 
betonats, samt att författarna har vid ett flertal tillfällen stämt av att respondenterna 
fortfarande är intresserad av att delta.  
 
Kvale & Brinkmann (2014, s. 109) menar att konfidentialitet av empirin hanteras på ett 
sådant sätt att det inte kommer att avslöja någonting om respondenterna, ofta i form av 
data som identifierar respondenten. För att skydda deltagarnas identitet har alla 
respondenter i denna studie varit anonyma i både namn, ort samt vilken aktör de arbetar 
för. Vid inspelandet av intervjuerna har författarna till denna studie tagit konfidentialitet 
i beaktning, där inspelningen har påbörjats efter att respondenterna presenterat sig själva.  
 
Vidare beskriver Kvale & Brinkmann (2014, s. 110) konsekvenser som att 
respondenterna inte skall komma till skada under forskningsprocessen. Intervjuaren bör 
vara medveten om att ett öppet samtal mellan deltagarna kan skapa en bekväm relation 
som kan leda till att respondenten delar med sig av för mycket information som den sedan 
ångrar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110). Författarna till denna studie har försökt 
begränsa tiden för intervjuerna i syfte att minimera risken att samtalet blir för öppet och 
bekvämt eftersom att ju längre ett samtal pågår desto mer bekväm kan deltagarna känna 
sig (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110). Vidare har samtliga respondenter fått 
kontaktuppgifter till minst en av författarna för att skapa möjlighet för respondenterna att 
kontakta författarna för att ändra sitt utlåtande.  
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Den sista riktlinjen enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 111) handlar om forskarens roll 
och dennes integritet. Forskaren ska ha ett moraliskt ansvarsfyllt forskningsbeteende, 
känna till etiska riktlinjer samt värdefrågor. Vidare menar Kvale & Brinkmann (2014, s. 
111) att resultaten i studien skall vara korrekta och representativa där intervjuerna ska 
kontrolleras i största möjliga utsträckning samt vara genomskinliga. Författarna till denna 
studie har vid transkriberingen av samtliga intervjuer antecknat de ord som har sagt, men 
vid utfyllnadsord eller oavslutade meningsuppbyggnader har dessa sållats bort då 
författarna ansåg att det inte tillför något. 
  
Ett annat etisk övervägande som författarna tagit i beaktning vid hantering av 
personuppgifter är GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018 (PwC, 2019). 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda människors personuppgifter som 
databehandlas (Datainspektionen, u.å). Författarna till denna studie har behandlat alla 
personuppgifter konfidentiellt, och det är endast författarna som har tillgång till 
informationen om respondentens identitet. Författarna kommer vid avslutad och godkänd 
studie radera samtliga dokument, inspelningsfiler samt mejl med eventuella 
personuppgifter för att försäkra sig om att dessa inte läcker ut till obehöriga.  
 

3.14 Sanningskriterier  
I huvudsak finns det tre centrala begrepp som mäter kvalitén på en studie; Validitet, 
replikerbarhet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2017, s. 68). Dessa tre begrepp har dock 
kritiserats av kvalitativa forskare då de anser att dem är olämpliga och oanvändbara i en 
kvalitativ forskningsansats (Bryman & Bell, 2017, s. 70). Guba och Lincoln (1985, 
refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 380) och Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman 
& Bell, 2017, s. 380) har kommit fram till två andra begrepp som är mer användbara i en 
kvalitativ forskning; trovärdighet och äkthet. Inom dessa två begrepp finns det delkriterier 
som bör följas och eftersträvas i en kvalitativ studie. Trovärdighet och äkthet och dess 
delkriterier diskuteras nedan samt hur denna studie har förhållit sig till dessa begrepp. 
 
3.14.1 Trovärdighet  
Inom trovärdighet finns det fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 380; Guba & 
Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 380).  
 
Tillförlitlighet skapas genom att forskaren har utfört studien i överensstämmelse med de 
regler som finns, samt att resultatet från studien skall verifieras av de personer som har 
studerats för att bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt (Lincoln 
& Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 381; Guba & Lincoln, 1994, refererad 
i Bryman & Bell, 2017, s. 381). För att säkerställa att detta kriterium följs kan intervjuaren 
redovisa resultatet från intervjun till respondenten så att denne kan godkänna och bekräfta 
att forskaren uppfattat svaren korrekt (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 
2017, s. 381; Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 381). Författarna 
till denna studie har därför valt att skicka varje sammanfattning från respektive intervju 
till respondenten så att den kan läsa igenom och godkänna materialet. Samtliga 
respondenter ansåg att författarna hade uppfattat svaren korrekta. En respondent ville 
dock ändra ett citat som författarna använt då denne ansåg att det var en misstolkning. 
Författarna tog därför bort den sista delen i citatet där misstolkningen hade ägt rum, detta 
för att tillförlitligheten skall förbli hög i texten. Ytterligare en respondent ville ändra 
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och förtydliga några ordval, vilket författarna inte såg som ett problem då det endast var 
synonymer. 
 
Överförbarhet betyder enligt Lincoln & Guba (1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 
382) och Guba & Lincoln (1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 382) att studiens 
resultat ska kunna överföras till andra situationer, miljöer och tillfällen. Då studiens 
respondenter är utspridda över stora delar i Sverige samt representerar de fyra största 
bankerna menar författarna till denna studie att överförbarheten är hög. Alla åtta 
respondenter besitter olika titlar, erfarenheter samt verksamma år inom branschen vilket 
bidrar till att resultaten kan appliceras på en stor mängd företagsrådgivare som arbetar 
med placeringar år företagskunder i Sverige, då alla berörs av EU-direktivet MiFID II.  
 
Pålitlighet motsvarar reliabiliteten inom den kvantitativa forskningen och innebär enligt 
Lincoln & Guba (1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 382) och Guba & Lincoln 
(1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 382) att författarna måste säkerställa att 
forskningsprocessen är utförd på ett korrekt sätt genom att anta ett granskande 
bedömningssätt. Författarna till denna studie har under forskningens gång haft två 
seminarier där andra studenter har antagit detta granskande synsätt genom att bedöma 
huruvida kvaliteten på det valda tillvägagångssättet fungerar för denna studie. Vidare har 
författarna träffat sin handledare på jämna mellanrum för att diskutera tankar och idéer 
för att säkerställa att det skapas en komplett redogörelse av uppsatsens alla avsnitt; från 
början till slut. Författarna bedömer således att pålitligheten till denna studie är hög.  
 
Konfirmering innebär att forskaren agerar i god tro och därmed inte låtit sina egna 
personliga värderingar påverkat utförandet och resultatet i studien (Lincoln & Guba, 
1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 382–383; Guba & Lincoln, 1994, refererad i 
Bryman & Bell, 2017, s. 382–383). Denna studie baseras på resultatet av respondenternas 
egna uppfattningar av implementeringen av MiFID II. Under transkriberingen och 
sammanställningen av resultatet har författarna tolkat och analyserat resultaten opartiskt 
då egna tankar och värderingar inte har speglats in. Vidare har författarna under arbetets 
gång alltid agerat i god tro.  
	
3.14.2 Äkthet 
Lincoln & Guba (1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383; Guba & Lincoln, 1994, 
refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 380) delar in äkthet i fem underkategorier; rättvis 
bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk 
autencitet.  
 
Rättvis bild betyder att studien ska ge en tillräckligt rättvis bild av de uppfattningar och 
åsikter som studerats inom den valda grupp respondenter (Lincoln & Guba, 1985, 
refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383; Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & 
Bell, 2017, s. 383). Författarna till denna studie har säkerställt innan samtliga intervjuer, 
samt i inledningen av intervjuerna, att respondenten varit verksam i branschen i minst två 
år. Genom detta garanterade författarna att respondenten skulle kunna jämföra vilka de 
största förändringarna i deras dagliga arbete är efter implementeringen av MiFID II och 
därmed uppfylla studiens primära syfte. Urvalet av respondenterna är brett då 
respondenterna representerar olika banker på olika orter i Sverige. Detta gör att 
respondenterna inte är likasinnade vilket bidrar till att studien visar på en rättvis bild av 
studiens resultat.  
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Ontologisk autenticitet betyder att studien hjälper respondenten att förstå den sociala 
situationen som de lever i bättre (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, 
s. 383; Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383). Då studiens syfte 
är att undersöka hur implementeringen av MiFID II har påverkat det dagliga arbete för 
företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt företagskunder har majoriteten av 
respondenterna behövt läsa på och uppdatera sig om direktivet. Detta har bidragit till att 
studien hjälper respondenterna att förstå den sociala verklighet som de lever i, samt den 
situation de befinner sig i.  
 
Pedagogisk autenticitet innebär att respondenterna skall få en bättre bild i hur andra 
upplever miljön runt omkring (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, 
s. 383; Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383). Genom att 
presentera resultatet i studien till respondenterna kan det hjälpa dem att få en bättre bild 
av hur andra har upplevt implementeringen av MiFID II.  
 
Katalytisk autenticitet innebär enligt Guba & Lincoln (1994, refererad i Bryman & Bell, 
2017, s. 383; Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2017 s. 384) att 
studien ska hjälpa respondenten att förändra sin situation. Genom att studien ämnar till 
att undersöka de största förändringarna efter implementeringen av MiFID II hos 
företagsrådgivare har det bidragit till att respondenterna har fått reflektera över sitt 
dagliga arbete. Detta i sin tur kan bidra till att rådgivarna förändrar sin situation då de har 
ett regelverk att följa. Således är kriteriet uppfyllt. 
 
Taktisk autenticitet innebär att studien har underlättat för respondenterna att vidta de 
åtgärder som krävs (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383; 
Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 383). Detta kriterium är delvis 
uppfyllt då studien har hjälpt respondenterna att reflektera över sin vardag. Då studien 
inte ämnar till att förändra vardagen för företagsrådgivaren kan författarna inte uppfylla 
detta kriterium tillfullo.  
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4. Resultat 
Kapitlet innehåller den insamlade data från intervjuerna. Respondenterna presenteras 
var för sig för att ge läsaren en tydlig överblick, och kommer i den ordning som 
intervjuerna har ägt rum. Strukturen på resultatet är presenterat på samma sätt för 
samtliga respondenter där strukturen följer samma ordning som frågeställningarna. 
Intervjuerna är som nämnts tidigare semistrukturerade, men författarna har ändå valt att 
presentera resultatet på ett strukturerat sätt för att underlätta för läsaren. Kapitlet 
avslutas med en tabell som ger läsaren en översiktsbild som sedan följs av en kort 
sammanfattning. 

4.1 Respondent 1 
Respondent 1 arbetar som sparspecialist åt företagskunder på en av de fyra aktörerna och 
innehar 13 år i branschen. Respondenten ger råd kring fondlösningar i kapitalförsäkringar 
eller som direkt sparande. Som sparspecialist möter respondenten företag som vill placera 
överskott av likvida medel och hjälper dem därefter att analysera hur mycket de behöver 
på kort respektive lång sikt, gör lämplighetsbedömningar samt hittar produkter som 
passar företaget. 
 
4.1.1 Förändringar 
Lämplighets- och passandebedömning 
På frågan om hur ett rådgivningsmöte mellan rådgivare och kund har förändrats efter 
implementeringen av MiFID II gällande lämplighetsbedömning, svarade respondenten att 
det är ännu viktigare att vara förberedd innan mötet. “Vi gör en bakgrundscheck innan 
själva mötet där vi går igenom bolaget, årsbokslut och även ser på kassaflödet och även 
tidigare placeringar och får en idé om hur intresserad kunden är”. Vidare berättar 
respondenten att aktören denne arbetar för använder sig av ett rådgivningsverktyg som 
implementerades i och med MiFID II där investeraren tillsammans med rådgivaren får 
svara på ett antal frågor för att säkerställa kundens finansiella kunskap. 
 
Produkter 
På frågan om hur respondenten går tillväga för att rekommendera rätt produkt till rätt 
kund svarar han att det är jätteviktigt att lära känna kunden, ställa rätt frågor samt att 
kunden berättar vilka planer den har, så att rådgivaren inte rekommenderar fel. “Jag kan 
väl känna att försiktighetsprincipen råder litegrann för det är ju vissa som är väldigt 
riskbenägna, men när det kommer till kunnande så är min upplevelse att företagaren är 
jätteduktig på vad företaget gör och vad denne håller på med. Men när det kommer till 
finansiella produkter så är de inte lika insatta, så det är jätteviktigt att verkligen ta reda 
på hur mycket kunden kan och samtidigt informera vad jag presenterar för kunden.”  
 
Intressekonflikter 
På frågan om intressekonflikter uppstår svarade respondenten att det inte är ren 
produktförsäljning som de arbetar med, utan istället rådgivning kring överskott av 
likviditet. Vidare påpekar respondenten att en intressekonflikt kan uppstå i och med att 
aktören tjänar pengar på att sälja en viss produkt. Därefter berättar respondenten att han 
inte anser att detta är något problem, då *** alltid är tydliga med vilken aktör de 
representerar, samt att de är en icke oberoende part. Respondenten jämför med hur det 
var innan MiFID II implementerades. “Då behövde jag aldrig säga att jag jobbar för ***, 
men nu måste jag visa en bild på att *** är en icke oberoende part, det vill säga 
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att jag huvudsakligen säljer *** produkter”. Vidare påpekar respondenten även att han 
ser många kunder som har tagit hjälp av andra aktörer som är väldigt provisions inriktade. 
“Jag får ingen provision för det jag säljer, jag har samma månadslön oavsett om kunden 
köper eller icke köper. Det är ett sätt att tillmötesgå en intressekonflikt. Det är enbart att 
vi representerar *** och säljer deras produkter, men med hjälp av rådgivningsverktyget 
så upplever jag att vi är transparent med vad det är för produkt och vad det kostar, vad 
vi tjänar på det och vad kunden potentiellt kan tjäna på den”. 
 
Dokumentation  
På frågan om vad som ingår i dokumentationen svarade respondenten att den innefattar 
en lämplighetsbedömning, passandebedömning, riskbedömning, den förväntade 
avkastningen samt kostnaderna. Vidare berättar respondenten att dokumentationen 
genomförs i nära anslutning till mötet, gärna samma dag. På frågan om dokumentationen 
har ökat efter implementeringen av MiFID II svarade respondenten att den i alla fall har 
förändrats. Respondenten påpekar att han anser att dokumentationen idag är alldeles för 
komplex, och att det viktiga försvinner; “Det är så mycket text, grafer och tårtor att man 
själv blir lite ”wow””, vilket bidrar till att rådgivaren behöver hjälpa till att gå igenom 
all dokumentation.  
 
Största förändringar i det dagliga arbetet  
När diskussionen i intervjun övergår till att prata om de största förändringarna på 
finansmarknaden efter implementeringen av MiFID II svarar respondenten att 
transparensen har ökat i kundmötet. “Man ska vara ännu mer tydlig med vem man 
representerar och även transparent i kostnadsbiten”. Vidare berättar rådgivaren att 
transparensen inte var lika hög förr. Det var endast procenten på förvaltningsavgifterna 
som presenterades förr medan det idag redovisas i kronor och ören. I samband med 
MiFID II valde även aktören att plocka bort sparanderådgivning för företagsrådgivning 
då det nya kravet poängterar det viktiga i att rådgivare visste vad dem gjorde; det får inte 
bli fel. Den ökade dokumentationen menar rådgivaren kan bidra till att kunderna inte läser 
dokumentationen då det blir för mycket för dem. Respondenten menar att det kan ses som 
en negativ konsekvens av den ökade regleringen. 
 
4.1.2 Kostnadsredovisning 
Gällande kostnadsredovisningen till kunden berättade rådgivaren att 
rådgivningsverktyget som är framtaget utifrån MiFID II, är det som räknar ut hur mycket 
investeringen kommer kosta kunden. “Vi får fram en jämförelse med befintlig portfölj 
och efter förändringen, alltså om en kund har en portfölj på en miljon och sen byter man 
lite fonder och lägger till en miljon till så vill man se i både procent men också i kronor 
och ören vad det kommer kosta per år.” Vidare berättar respondenten att han kan uppleva 
att kunder har blivit mer kostnadsmedvetna efter implementeringen av MiFID II. Det 
finns enskilda fall där kunder efterfrågar den dyraste fonden i hopp om att den ger bäst 
prestanda, även om majoriteten vill ha så låga avgifter som möjligt. 
 
4.1.3 Transparens 
På frågan om transparensen har ökat mellan rådgivare och kund efter implementeringen 
av MiFID II svarade respondenten “Ja, det upplever jag, till det bättre”. Vidare betonade 
rådgivaren att han gärna hade sett att alla aktörer använder sig av samma 
rådgivningsverktyg, så att kunden svart på vitt kan se vad det kostar att placera. Därefter 
berättar respondenten att finns många aktörer på marknaden som inte är seriösa och tar 
alldeles för mycket betalt. Därefter menar rådgivaren att det finns många aktörer 
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som tillämpar ren försäljning och inte gör lämplighetsbedömningar, vilket är en av 
anledningarna till direktivet. “Vi måste bete oss, vill vi ha ett gott rykte måste vi bete oss”.  

4.2 Respondent 2 
Respondent 2 har arbetat i finansbranschen i 14 år, och innehar titeln som chef över 
private banking i en av de stora bankerna. I det dagliga arbetet, förutom coaching och 
affärsuppföljning, träffar respondenten kunder med större kapital. Där ger han råd kring 
fonder, aktier, förvaltningslösningar samt andra typer av finansiella instrument; certifikat 
och aktieindexobligationer. 
 
4.2.1 Förändringar 
Lämplighets- och passandebedömning 
För att ta reda på kundens finansiella kunskap vid rådgivningstillfället berättar 
respondenten att rådgivare använder sig av ett rådgivningsverktyg. Respondenten berättar 
att verktyget implementerats redan 2016 för att vara förberedd då dagen för direktivet 
trädde i kraft. För att säkerställa om nya kunder har tidigare erfarenhet av finansiella 
instrument gör rådgivaren en passandebedömning där rådgivaren ställer frågor för att 
säkerställa kundens kompetens. Han berättar vidare att systemet samlar in information 
om finansiell ställning, verksamhet, investeringsplaner, framtidsplaner samt erfarenheter 
och kunskaper.  
 
Produkter 
Som en påföljd av MiFID II menar respondenten att allt är väldigt styrt av system, där 
rådgivningsverktyget; utifrån kundens förutsättningar, bakgrund och erfarenheter, 
föreslår olika typer av produkter. Tidigare kunde alla kunder få tillgång till alla produkter, 
men numera säljs mer komplexa produkter till kunder med mer erfarenhet, större ekonomi 
samt mer kapacitet att investera. “Det är mer klasser nu, alla kunder kommer inte åt alla 
produkter. Är du en liten oerfaren kund så ska du inte investera i en viss typ av instrument, 
för det blir inte bra”. 
 
Intressekonflikter 
Respondenten påpekar att aktören han arbetar för fokuserar på långsiktighet, och genom 
att banken aldrig tillämpar säljtävlingar minskar intressekonflikter mellan kund och 
rådgivare. Genom rådgivningsverktyget som har tillkommit efter implementeringen av 
MiFID II förklarar respondenten att rådgivare blir styrd att ge samma råd till liknande 
kunder. Vidare poängterar respondenten att han pratar mycket med kunden om 
intressekonflikter och att rådgivning är ett förtroende. Aktören har arbetat på det sättet 
länge, han anser därför att detta inte är någonting som MiFID II har bidragit till. 
 
Dokumentation 
Den ökade dokumentationen, som en följd av MiFID II, menar rådgivaren har påverkat 
arbetsprocessen. Numera tittar de på allt från bakgrund, finansiell ställning, tillgångar, 
skulder, erfarenhet och riskvilja. “Tidigare, innan MiFID, kunde man ställa frågan ”är 
du hög, låg eller mellan riskbenägen?”. Men nu måste man definiera ”vad är låg risk?””.  
Som en följd av detta är nivåerna på risk definierad utifrån färdiga frågor, där aktören 
definierar hur riskbenägen kunden är genom frågor som psykologer tagit fram. Den stora 
förändringen som respondenten upplever efter implementeringen av MiFID II är 
förberedelsen inför mötet. Förut bokade kunden in ett möte och ingen förberedelse 



	

	 33	

skedde. Nu kan kunden få en länk till inloggning för att svara på frågor, så att rådgivaren 
kan förbereda sig inför mötet, vilket kortar ner mötets tid. 
 
Största förändringar i det dagliga arbetet 
Respondenten beskriver att den största förändringen i det dagliga arbetet efter 
implementeringen av MiFID II är mötesstrukturen. Numera är allt inför mötet viktigare 
än vad det var förut. Direktivet har bidragit till att man som rådgivare är mer likformig 
och standardiserad i rådet kring produkter. Under intervjun frågade författarna 
respondenten om han såg några negativa konsekvenser med den ökade regleringen varpå 
rådgivaren svarade att det gått lite långt. Han menar på att en stor del av kundmötena idag 
går till att uppfylla regelverkets krav, vilket bidrar till att kundfokus minskar. Detta är 
någonting som respondenten ser som en nackdel, men har åsikten att den ökade 
regleringen är bra.  
 
4.2.2 Kostnadsredovisning 
Respondenten berättar att i det nya rådgivningsverktyget presenteras alla kostnader, hur 
dessa påverkar avkastningar och hur stor den förväntade avkastningen är. Detta 
presenteras under mötets gång samt i den färdiga dokumentationen. Vid frågan om 
respondenten uppfattar att kunden har ändrat sitt beslutsfattande vid val av portföljer 
tycker respondenten inte att det har förändrats. Innan direktivet implementerades trodde 
rådgivaren att kostnadsredovisningen skulle påverka kundens beslutsfattande, men det 
har inte skett. Den enda förändringen inom detta område berättar respondenten är att 
aktören fått nya kunder, eftersom att dessa kunder har insett att de betalat mer hos andra 
aktörer.  
 
4.2.3 Transparens  
Respondenten svarar att han upplever en ökad transparens i rådgivningsmötet efter 
implementeringen av MiFID II, speciellt kring avgifter. Vidare påpekar rådgivaren att 
*** länge har fokuserat och arbetat mot långsiktighet där transparens funnits, men att 
kostnadsredovisningen blivit mer specificerad. Rådgivaren berättar därefter att han tror 
att MiFID har gynnat storbankerna. “Det slår mer mot de mindre, och de som är 
förmedlare. Det är sällan det kommer en lag som gynnar storbankerna, men i detta fall 
var man medveten om att det kommer att gynna storbankerna”.  
 
Vidare berättar respondenten att kunskapsgapet mellan rådgivare och kund är individuellt 
då vissa kunder besitter mer kunskap än andra. Efter MiFID II är kunskapsgapet 
densamma men att skillnaden är att rådgivaren idag tar en mer utbildande roll när det 
gäller risker, möjligheter och kostnader. Vidare berättar rådgivaren att det inte är 
nödvändigt att gå in på detaljkunskap då kunden betalar för denna expertis.  

4.3 Respondent 3 
Respondent 3 har varit verksam 20 år i finansbranschen och innehar titeln som 
företagsrådgivare. De dagliga arbetsuppgifterna består av att ge support till kunder i 
vardagliga frågor, kreditgivning, analysera bokslut samt ge råd kring sparande. 
 
4.3.1 Förändringar 
Lämplighets- och passandebedömning 
Aktören som respondenten arbetar för arbetar med ett affärsstöd som tillkom i och med 
MiFID II. Respondenten berättar att aktören tidigare använde sig av ett 
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rådgivningsverktyg, men att det nya är mer omfattande och innefattar alla punkter som 
MiFID II kräver. Vidare berättar rådgivaren att för att ge ett så bra råd som möjligt vill 
hon ha mycket information om hur kundens finansiella situation ser ut innan 
rådgivningstillfället. Senare vid rådgivningstillfället går rådgivaren och kunden 
tillsammans igenom frågor som handlar om risk och avkastning, för att komma fram till 
en passandebedömning. Efter implementeringen av MiFID II menar respondenten att de 
nu sitter en längre stund och utbildar kunden och på så sätt känner av kunskapsnivån.  
 
Produkter 
Efter implementeringen av MiFID II menar respondenten att det ställer högre krav på 
henne som rådgivare att förenkla och försöka hjälpa kunden att förstå produkterna de 
pratar om, då frågorna ibland är ganska kluriga. I rådgivningsverktyget säkerställer 
rådgivaren kundens inställning till tidshorisont och risk; låg, medel eller hög, för att sedan 
låta verktyget mynna ut i ett sparförslag som passar kunden utifrån risknivån. “Här är vi 
människor väldigt olika, vissa kan ligga sömnlösa för att det går ner någon krona i fonden 
från en dag till en annan, då ska de inte ha högriskplaceringar”.  
 
Intressekonflikter 
Respondenten menar att på grund av affärssystemet aktören använder sig av så mynnar 
det ut i ett placeringsförslag utifrån kundens förutsättningar och behov. Respondenten 
betonar att de aldrig har haft personliga provisioner, förutom fondförvaltningsavgifterna 
som banken tar. I och med detta menar respondenten att hon som rådgivare inte har något 
behov av att föreslå något annat förslag, vilket innebär att det inte uppstår 
intressekonflikter. Om kunden väljer att inte placera i det angivna förslaget är det på 
kundens initiativ varpå banken inte tar ansvar för detta.  
 
Dokumentation 
På frågan om hur dokumentationen har förändrats efter implementeringen av MiFID II 
säger respondenten att det har ökat, vilket både är positivt och negativt. Respondenten 
berättar att allt som diskuteras på rådgivningsmötet dokumenteras, där kunden får med 
sig ett professionellt prospekt hem. Numera står det detaljerat om kundens 
förutsättningar, hur denne tänker kring risk och avkastning, vilken specifik 
fondplaceringen sker i, samt allmän information så att denne lätt kan jämföra med någon 
konkurrent. Respondenten påpekar dock att kunderna kanske inte lusläser 
dokumentationen från A till Ö, men den finns där. 
 
Största förändringar i det dagliga arbetet 
Den största förändringen i det dagliga arbetet efter implementeringen av MiFID II är 
enligt respondenten utbildningsinsatsen hon måste göra. Rådgivaren menar också att med 
20 års erfarenhet kan hon snabbt känna att det är ett specifikt sparande som passar kunden, 
men måste i och med MiFID II dokumentera allt. “Det kan bli ganska tidsmässigt 
krävande, men det ska ju göras. Så ibland kan det kännas ganska tungt rott”.  
 
4.3.2 Kostnadsredovisning 
På frågan om hur respondenten tar upp kostnadsredovisningen med kunden svara hon att 
när de genom det nya rådgivningsverktyget kommit fram till ett sparförslag så redovisas 
exempelvis förvaltningsavgiften. Innan alla kostnader redovisas har rådgivaren 
informerat kunden att rådgivaren inte får någon provision för att sälja produkterna. Vidare 
redovisas alla kostnader både i den skriftliga dokumentationen samt muntligt. Under 
diskussionen med rådgivaren säger hon att kunden har ändrat sitt beslutsfattande 
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om man jämför med hur det såg ut för 20 år sedan. Innan det fanns något regelverk köpte 
kunder högriskplaceringar, de satte exempelvis ihop sin egen aktieportfölj, utan någon 
större medvetenhet om risken. Numera är det mer standardiserat och det är oftast aktörens 
fondförvaltare som väljer portföljer till kund. Vidare påpekar rådgivaren att kunderna 
blivit mer kostnadsmedvetna. Det märks då banken får nya kunder som har insett hur 
mycket de har betalat hos andra aktörer. Respondenten påpekar att hon inte vet om detta 
är en konsekvens av MiFID II eller om det är ökad medvetenhet genom medier.  
 
4.3.3 Transparens 
När diskussionen senare går in på om transparensen på finansmarknaden har ökat svarade 
rådgivaren att hon tycker det, “jag måste vara mer tydlig”. Rådgivaren påpekar dock att 
hon har ***-glasögonen på sig, men anser att aktören alltid arbetat på ett transparent sätt 
mot kunden. Det som har blivit mer transparent enligt respondenten är den ökade 
dokumentationen. Under intervjun diskuteras även kunskapsgapet mellan rådgivare och 
kund, där respondenten säger att hon tycker att det har minskat. Kunskapsgapet har 
minskat på så sätt att rådgivaren numera tar en utbildande roll i ett rådgivningsmöte. 
Vidare påpekar respondenten dock att kunskapsgapet inte bör utjämnas helt mellan 
rådgivare och kund. “Men samtidigt kommer ju kunderna till oss för att få rådgivning, 
man vill ju inte kunna mer än experten”. 

4.4 Respondent 4  
Respondent 4 har varit verksam i finansbranschen sedan 2001. Idag är respondenten 
ansvarig för investeringsrådgivning i en av de fyra storbankerna i Sverige. Han har 
tidigare arbetat som placeringsrådgivare åt företagskunder där han gav råd kring fonder i 
olika placeringslösningar vilket gör att respondenten är aktuell för studien. I hans dagliga 
arbete idag ingår det att följa och tolka regelverken, bland annat MiFID II.  
 
4.4.1 Förändringar  
Lämplighets- och passandebedömning 
Respondenten berättar att för att säkerställa kundens finansiella kunskap ställer 
rådgivaren frågor till kunden som innefattar vad kunden har för erfarenheter av 
placeringar sedan innan. Vidare berättar respondenten att det är rådgivaren som ansvarar 
för att kunden förstår placeringarna och ställer frågor som till exempel ”nu placerar du i 
en aktiefond, är du medveten om att du kan tappa hela beloppet?”. Om kunden inte 
förstår innebörden av placeringen har kunden inte förstått, och rådgivaren måste vara 
tydligare så att kunden förstår innebörden. Därefter berättar respondenten att rådgivaren 
måste skriva en dokumentation där hen säkerställer att kunden förstått och hur hen har 
fastställt det. 
 
Produkter 
Respondenten berättar att det finns olika typer av produkter, vissa mer komplexa än 
andra. Om en kund inte har så mycket erfarenhet av finansiella produkter så bör inte 
rådgivaren erbjuda de mest komplexa produktlösningarna till denne. Han påpekar dock 
att detta inte är förbjudet, men att rådgivaren skall ha starka argument till varför hen 
rekommenderar det. Detta är dock en väg rådgivaren sällan går. 
 
Intressekonflikter 
På frågan om intressekonflikter uppstår exemplifierar respondenten olika typer av 
konflikter som han menar på är intressekonflikter. Respondenten beskriver en 
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intressekonflikt som att rådgivaren har ett intresse i en fond, och rekommenderar denna 
även fast den inte är bäst lämpad för kunden. Rådgivaren betonar dock att detta inte är ett 
arbetssätt som aktören arbetar efter. Det skulle aldrig falla han in ha en säljtävling mellan 
rådgivarna där den som sålt mest blir lyft på mötet då det också kan vara en 
intressekonflikt.  
 
Dokumentation 
Respondenten anser inte att dokumentationen har ökat, men däremot har den blivit 
svårare. Aktören har till följd av implementeringen av MiFID II implementerat ett nytt 
system som hjälper rådgivaren med dokumentationen under ett möte. “Sen kan det vara 
svårt med hur mycket jag ska skriva, vad jag ska dokumentera och inte. Det kan vara lite 
svårt ibland”. 
 
Största förändringar i det dagliga arbetet 
På frågan vilka det största förändringarna i det dagliga arbetet är svarar respondenten att 
idag utgår man från kunden i alla lägen, och mäter utifrån det. Idag finns det inte längre 
säljtävlingar där rådgivare rankas utifrån intäkter. En negativ konsekvens av den ökade 
regleringen menar respondenten är att det kommer bli svårare för kunder med mindre 
pengar att få rådgivning. Det blir för dyrt för aktören att erbjuda det. I framtiden kommer 
det bli svårare med personlig rådgivning, men fördelen är den ökade digitaliseringen; det 
öppnar upp för robotrådgivning. 
 
4.4.2 Kostnadsredovisning 
Respondenten berättar att kostnaderna redovisas när kunden och rådgivaren har kommit 
fram till en portfölj och kunden ser då kostnaderna innan något beslut fattas. 
Respondenten trodde att kunderna skulle bli mer priskänsliga efter MiFID II, men den 
stora skillnaden är att kostnadsredovisningen har blivit mer tydlig och transparent. Vidare 
betonar respondenten att prismedvetenheten hos kunderna har funnits där ganska länge, 
men nu handlar det mer om vilka delar som kostar pengar och varför. “Nu är det mer att 
det går på detaljnivån, det är det som är stora skillnaden”. Respondenten fortsätter och 
berättar att det är först nu som kostnadsredovisningen kommer att skickas ut till kunden 
årligen, vilket inte har skett förut. 
 
4.4.3 Transparens  
Respondenten anser att transparensen har ökat, speciellt när rådgivaren redovisar 
kostnaderna för kunden. Tidigare var man inte lika tydlig med detaljerna, men nu måste 
allt förklaras för kunden. Respondenten anser att fler kunder idag är mer pålästa och har 
kunskap om vad de gör. Han drar paralleller till millennieskiftet; “Det var så mycket av 
eller på. Antingen hade man 100 % aktier eller 100 % konto. När det blir ett ras idag är 
de flesta riggade, så de mår inte så dåligt i svängningarna”. På frågan om respondenten 
anser att kunskapsgapet bör minskas mellan rådgivare och kund svarar han att det helst 
inte ska finnas. Vidare påpekar han att om det inte finns något kunskapsgap mellan 
rådgivare och kund så är det frågan om rådgivning behövs överhuvudtaget. 

4.5 Respondent 5 
Respondent 5 har varit verksam 8 år i finansbranschen och titulerar sig som 
företagsrådgivare. Rådgivaren har en kundbas som han är ansvarig för, och ger råd kring 
fonder och aktier. Rådgivaren har även kontakt med kunder som har enklare ärenden där 
kunden inte vill ha så djup och kontinuerlig kontakt med banken.  
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4.5.1 Förändringar 
Lämplighets- och passandebedömning 
Respondenten förklarar att för att säkerställa kundens finansiella kunskap ställer 
rådgivaren frågor som rör kundens erfarenhet, om kunden vet hur en fond eller aktie 
fungerar och om kunden handlat tidigare. För att säkerställa att kunden förstår 
produkterna vill respondenten att kunden ska förklara produkter så att han förstår, och på 
så sätt fastställs lämplighets- och passandebedömningen. Hur detta tas upp beror på om 
kunden och rådgivaren har en professionell relation sedan tidigare, eller om kunden är 
ny. Om respondenten anser att kunden är osäker får han förklara tydligare.  
 
Produkter 
För att ge rätt produkt till rätt kund ställer respondenten så öppna frågor i kundmötet som 
möjligt. Respondenten berättar att det är viktigt att förstå kundens syfte med placeringen. 
När han har stämt av med kunden på vilket finansiell kunskap denne ligger på kommer 
han fram till en nivå där kunden kan se produkter som skulle passa syftet. “Vi stämmer 
av vilken risknivå den är villig att ta, på så sätt kommer man fram till vissa risknivåer 
och produkter som kan passa kunden”. Respondenten berättar vidare att det inte alltid är 
så att kunden håller med rådgivaren om de bäst lämpade produkterna, då får rådgivaren 
ta en diskussion kring det tillsammans med kunden. All denna information som 
framkommer under mötets gång dokumenteras, även informationen om kunden frångått 
det råd som rådgivaren har givit. Vidare påpekar respondenten att det alltid är kunden 
som bestämmer, och banken ger råd kring kundens syfte med placeringen; allt för att göra 
kunden nöjd.  
 
Intressekonflikter 
På frågan hur banken hanterar intressekonflikter mellan rådgivare och kund svarar 
respondenten att han inte ser det som ett stort problem då ingen tjänar på det. Han berättar 
att det finns produkter som aktören tjänar mer på, såsom förvaltningsavgifter, eller någon 
dyr tjänst. Respondenten betonar dock att ett sådant arbetssätt är ett väldigt kortsiktigt 
perspektiv och menar på att “ska man bygga upp en relation och en långsiktig lönsamhet 
gäller det att ge kunden ett så bra råd som möjligt, ge de produkter som passar kunden”. 
Vidare berättar respondenten att de ger rådgivning kring alla typer av produkter men 
poängterar att rådgivningen utgår från deras egna produkter. “Så jag ser inte 
intressekonflikter som ett jättestort bekymmer. Det finns säkert på andra ställen, att man 
endast jobbar med sina egna produkter, men så jobbar inte vi”.  
 
Dokumentation 
Respondenten berättar att i och med dokumentationskravet som tillkommit med MiFID 
II har systemen uppdaterats och kunden får bättre återkoppling efter mötet jämfört med 
tidigare. Han tycker dock att själva mötet med kunden inte har förändrats så mycket efter 
implementeringen av MiFID II, men att mer tid läggs ned på att säkerställa kundens 
finansiella kunskap, plus att rådgivaren måste dokumentera mer under mötets gång. Innan 
implementeringen var det inte så höga krav på dokumentation, utan mer att kunden fick 
ett råd. Numera får kunden en dokumentation efter mötet på allt som rådgivaren och 
kunden diskuterat.  
 
Största förändringar i det dagliga arbetet 
Respondenten anser att de största förändringarna efter implementeringen av MiFID II är 
den ökade dokumentationen. Numera måste rådgivaren veta mer om kunden än de 
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gjorde tidigare. Vidare berättar han att en stor förändring efter MiFID II är att 
rådgivningsmöten är mer uppdelat än förut. “Det går inte att sitta och mata flera timmar, 
man blir ju döless i huvudet; så kul är det tydligen inte att vara hos oss [skratt]”. I den 
avslutande frågan om respondenten upplever några negativa konsekvenser av den ökade 
regleringen svarar han att det kanske blivit lite mer omständligt från kundens sida. Dock 
tycker inte respondenten att det är så stora negativa konsekvenser då den ökade 
regleringen bidrar till mer öppenhet, vilket är bra.  
 
4.5.2 Kostnadsredovisning 
Vid rådgivning kring fonder visar respondenten olika förslag där kostnaderna presenteras 
och han berättar att kunderna idag även får ett årsbesked där kostnaderna redovisas i 
kronor och ören. Vidare berättar respondenten att han tycker att kunderna har ändrat sitt 
beslutsfattande litegrann, men att de framförallt har blivit mer kostnadsmedvetna, där han 
upplever att kunderna har blivit mer kunniga och pålästa. Respondenten påpekar dock att 
kostnadsmedvetenheten går i vågor och är tydligast när det varit mycket uppmärksamhet 
i media kring fondavgifter. 
 
4.5.3 Transparens 
Vid frågan om respondenten upplever en ökad transparens i rådgivningsmötet menar han 
att de går igenom samma sak med kunderna nu som innan implementeringen. Med detta 
säger respondenten att transparensen är oförändrad då han jobbar på samma sätt som 
tidigare, men att det kanske är lite mer strukturerat när kunden får information. 
Respondenten menar därför att han inte tror att kunden känner av förändringen som skett. 
Under intervjun diskuterades kunskapsgapet där respondenten menar på att kunskapen är 
individuell, men att han inte tror att det har skett någon minskning av kunskapsgapet efter 
implementeringen av MiFID II. Däremot anser respondenten att det är viktigt att 
kunskapsgapet minskas, men att det inte bör utjämnas helt då det är naturligt att det finns 
ett glapp.  

4.6 Respondent 6 
Respondent 6 har varit verksam i 12 år i finansbranschen och titulerar sig som placerings- 
och försäkringsrådgivare. Respondenten arbetar till största del mot företagskunder och 
ger råd kring fonder och försäkringar.  
 
4.6.1 Förändringar 
Lämplighets- och passandebedömning 
Respondenten berättar att för att säkerställa kundens finansiella kunskap gör han en 
behovsanalys och i den ingår lämplighets- och passandebedömning. Kunden får svara på 
frågor via mejl innan rådgivningsmötet där frågorna berör områden om hur mycket 
placeringsbara pengar kunden har, vilka placeringar som finns idag, inställning till risk 
och avkastning, erfarenheter av placeringar samt försäkringar. Vidare berättar 
respondenten att de redan innan implementeringen av MiFID II arbetade med 
behovsanalys, men att den var mindre omfattande och mindre krav på vad som skulle 
ingå.  
 
Produkter 
På frågan om hur respondenten erbjuder rätt produkt till rätt kund svara han att det 
kommer från behovsanalysen och lämplighets- och passandebedömningen tillsammans 
med riskfrågor. Vidare berättar han att det har blivit mycket tydligare i samband 
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med MiFID II. “Det är jätteviktigt att kunden förstår det vi ger råd kring”. Under mötets 
gång går rådgivaren tillsammans med kunden igenom de föreslagna produkterna och 
säkerställer att kunden förstår. “Att kunden inte köper grisen i säcken, om man säger ”köp 
det här det är bra”. Det finns säkert kunder som skulle köpa det bara för att rådgivaren 
säger så”.  
 
Intressekonflikter 
På frågan om intressekonflikter uppstår och hur banken hanterar dessa vid rådgivning 
svarar respondenten att den risken har minskat mycket i och med MiFID II. Vidare 
berättar han att banken alltid haft en målsättning att ha nöjda kunder, och att arbetssättet 
inte har förändrats så mycket, men att saker har tydliggjorts mer i och med MiFID II. “Vi 
har aldrig haft några rörliga ersättningar eller bonusar. Alla rådgivare har ju fast 
månadslön, och är inte provisionsbaserad eller beroende på hur mycket eller vad jag 
säljer”. Respondenten berättar att råd kring dyra produkter skulle vara bra för aktörens 
kortsiktiga intjäning, men att i slutändan skulle kunderna inte vara nöjda och därmed 
lämna banken.  
 
Dokumentation 
Respondenten berättar att dokumentationen har ökat efter implementeringen av MiFID 
II. Tidigare fanns det inte lika mycket krav kring hur dokumentationen skulle utformas, 
och hur man skulle skriva, vilket bidrog till en mer varierande kvalitet på 
dokumentationen. Vidare berättar han att genom aktörens nya rådgivningssystem har de 
fått ett bättre verktyg för deras dokumentation, och att det blir tydligare för både 
rådgivaren och kunden. Genom informationen rådgivaren fått innan mötet upplever 
respondenten inte att rådgivningsmötena tar längre tid.  
 
Största förändringar i det dagliga arbetet 
På frågan om vilka de största förändringarna är för respondenten i det dagliga arbetet 
svarar han att det har medfört skillnad i vad han kan ge råd kring. Tidigare var det enklare 
att ge råd kring exempelvis enskilda aktier, men i och med MiFID II är enskild 
aktierådgivning svårare. Det har blivit svårt att motivera varför en viss kund ska köpa en 
viss aktie, då rådgivaren måste visa varför denna produkt passar just denna kund. Detta 
har bidragit till att det blivit mer rådgivning kring fonder, vilket respondenten ändå anser 
är positivt då kunden får en bättre riskspridning. “En sak som har förändrats för mig, det 
var nog självvalt och inte bara att MiFID II kom, men det är att jag hade jobbat länge 
med placeringar, men tyckte att det blev hela tiden mer regelverk”. En negativ 
konsekvens av den ökade regleringen anser respondenten är att förberedelserna inför 
rådgivningen tar längre tid, vilket gör att han hinner träffa mindre antal kunder. 
Respondenten betonar dock att även om arbetet tar längre tid för dem, leder det till bättre 
råd för kunderna. 
 
4.6.2 Kostnadsredovisning 
Vid frågan om hur respondenten redovisar kostnaderna för kunden svarar han att det görs 
genom rådgivningsverktyget. “Där visar vi kostnader, vilken avkastning man kan 
förvänta sig, hur avgifterna påverkar den avkastningen”. Respondenten berättar också 
att han inte har upplevt att kunden ändrat sitt beslutsfattande efter implementeringen av 
MiFID II, men att det alltid finns kunder som vill ha det billigaste, vilket har funnits 
tidigare också. 
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5.6.3 Transparens 
Respondenten anser att transparensen har ökat efter implementeringen av MiFID II. 
Numera får kunder mer information varpå det är mycket fokus på att presentera kostnaden 
för produkten. Dock anser respondenten att det ibland kan bli för mycket information för 
vissa kunder och de har således svårt att ta till sig allt. MiFID II har dock bidragit till att 
minska kunskapsgapet mellan kund och rådgivare då det har blivit viktigare för 
rådgivaren att förklara produkterna, hur de fungerar och vad dessa kostar. Respondenten 
berättar att för att han ska kunna ge råd kring produkter måste han säkerställa att kunden 
förstår och besitter en viss kunskap. “Det blir helt omöjligt att ge råd kring komplicerade 
produkter till personer som inte har kunskap om dem”. Vidare betonar respondenten att 
det är jätteviktigt att säkerställa att kunden förstår vad den köper.  

4.7 Respondent 7 
Respondenten har varit verksam 35 år i finansbranschen, varav han har arbetat som 
placeringsrådgivare i 26 år. Idag innehar rådgivaren titeln som private banker på en av de 
fyra största bankerna i Sverige. Rådgivarens kundstock består av 130–140 kunder som 
han träffar årligen, vissa 2–4 gånger per år. De finansiella produkter som han ger råd 
kring är; fonder, strukturerade produkter samt certifikat.  
 
4.7.1 Förändringar 
Lämplighets- och passandebedömning 
På frågan om hur respondenten säkerställer kundens finansiella kunskap svarar han att 
det inte är någon större skillnad hur de arbetar nu och innan implementeringen av MiFID 
II. Respondenten betonar att det är väldigt olika kompetensnivåer på kunderna; en del kan 
inte, en del har inte intresset och en del väljer aktivt bort att lära sig mer. I och med MiFID 
II uppdaterade banken sina system och fick ett nytt rådgivningsverktyg. Detta för att få 
en röd tråd, samt identifiera kundens placeringsmål.  
 
Produkter 
För att säkerställa rätt produkt till rätt kund svarar respondenten att han för en dialog med 
kunden där han beskriver lösningen alternativt prisnivån, för att sedan dokumentera. 
Vidare berättar respondenten att han diskuterar länge med sina kunder om bland annat 
prissättning och att de till exempel arbetar med provisionsfria fonder. 
 
Intressekonflikter 
Respondenten anser inte att intressekonflikter är vanligt förekommande. Det som han 
dock påpekar att det är lätt att bli för privat med kunden. I och med att respondenten 
besitter en lång erfarenhet i branschen påpekar han; “Det är lätt att man blir det i en sån 
här roll, jag har kunder som jag haft i 25 års tid. När man hamnar i det läget att man 
nästan får mer lojala känslor för kunden än bankens bästa, då gäller det att vara 
vaksam”. Samtidigt menar respondenten att hela finansbranschen är reglerad, vad de får 
jobba med, hur de får prissätta samt att de ska vara affärsmässiga. 
 
Dokumentation 
Respondenten berättar att dokumentationen skiljer sig åt före och efter implementeringen 
av MiFID II. Han påpekar dock att vikten av att dokumentera inte har förändrats, då han 
anser att det är viktigt för sin egen skull, men framförallt om det kommer en efterträdare 
i samma roll. Vidare menar respondenten att i och med att det blivit lagkrav på 
dokumentationen är det ingen som kan smita undan längre. Numera dokumenterar 
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rådgivaren mer, både i protokoll och råd, men även logginlägg som de gör i sitt system. 
Respondenten berättar vidare att tidigare genomfördes dokumentationen oftast efter 
transaktionen genomförts, vilket nu har ändrats i och med MiFID II. Han brukar i regel 
dokumentera direkt efter kundmötet vilket gör att efterarbetet blir mer omfattande, 
eftersom att man måste följa kraven. Respondenten säger dock att längden på det fysiska 
mötet är samma som förut.  
 
Största förändringar i det dagliga arbetet 
Respondenten anser att de största förändringarna efter implementeringen är den ökade 
administrationen. “Bankmän och bankkvinnor gillar ju inte administration, det är ju 
annat man går igång på”. Vidare anser han att den positiva förändringen är den ökade 
transparensen. “Förhoppningsvis så uppfattas vi av kunden mer öppna och ärliga än vad 
vi uppfattades tidigare”. Därefter berättar respondenten att han aldrig sett någon 
anledning att dölja att en fond kostar pengar, men att det blivit mer påtagligt att säkerställa 
att kunden förstår vad hen faktiskt köper. “Men det är ju inte det roligaste man sitter och 
pratar om. Så att det är lätt att man har glömt bort den delen”. Intervjun avrundades med 
att respondenten påpekade att kunden kan uppfatta rådgivningen som krånglig vilket är 
en konsekvens av den ökade regleringen, då rådgivaren måste inhämta mycket 
information innan råd ges. 
 
4.7.2 Kostnadsredovisning  
Respondenten berättar att redovisningen av kostnaderna varierar beroende på vilken typ 
av placering det gäller. Respondenten exemplifierar med en fond där han i mötet redogör 
för den årliga kostnaden och själva fondförvaltningsavgiften. Vidare berättar han att det 
är naturligt att titta på procenten där kunden och rådgivaren tillsammans jämför olika 
lösningar, “om du väljer det här, så hamnar du på den här kostnadsnivån, väljer du 
istället den här får du ner kostnaden”. Därefter berättar respondenten att kunderna 
numera får en årlig total genomlysning av kostnaderna - courtage, fondavgifter och 
eventuella provisioner. Vidare berättar respondenten att han upplever att 
prismedvetenheten hos kunderna har ökat. Det är vanligare idag att han får frågan om de 
ska frångå traditionell portföljteori, eller om kunden ska titta på de mer tekniska 
lösningarna, alternativt indexfonder. Majoriteten av rådgivarens kunder förlitar sig dock 
på att han ger dem en bra lösning.  
 
4.7.3 Transparens  
Respondenten berättar att han anser att prissättningen har blivit mer transparent efter 
implementeringen av MiFID II. Vidare anser han att kunskapsgapet mellan rådgivare och 
kund inte har minskat och därmed är kompetensnivån densamma. “Det är väl snarare att 
glappet mellan den mer pålästa kunden och minst pålästa har ökat. Kunderna är nog mer 
ärliga nu än för 20 år sedan. Då skulle alla på något sätt låtsas förstå vad det var de 
köpte”. Därefter påpekar respondenten att det är viktigt att kunskapsgapet minskar mellan 
rådgivare och kund. 

4.8 Respondent 8 
Respondent 8 arbetar som företagsrådgivare och har varit verksam i finansbranschen i tre 
år. I rådgivarens roll ingår det att ge råd kring fonder och enklare försäkringslösningar, 
som innefattar liv- och olycksfallsförsäkringar.  
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4.8.1 Förändringar 
Lämplighets- och passandebedömning 
Respondenten berättar att banken inhämtar information kring kunden innan 
rådgivningsmötet äger rum. Rådgivaren tittar framförallt på kundens inkomster, utgifter, 
tillgångar och skulder och vad det finns för möjligheter för sparande. Alla finansiella 
produkter som en kund får och vill handla med banken ska den vara passandebedömd för. 
Vidare berättar respondenten att han tillsammans med kunden förklarar och går igenom 
frågor om finansiella instrument där mycket handlar om att kunden ska förstå risken. 
Respondenten påpekar att det är svårt att jämföra med hur det var innan MiFID II 
implementeras då bankens nya rådgivningsverktyg successivt har förändrats under årens 
gång. Återigen påpekar respondenten att passandebedömningen är viktig för att fastställa 
kundens finansiella kunskap. “Bedömer vi att kunden inte förstår riktigt, eller är villig att 
ta dum risk, eller onödigt hög risk utifrån deras ekonomiska förutsättning, så kan vi 
avråda från investeringar i finansiella instrument helt och hållet. För att vi inte anser för 
kunden att det är bra att göra det här”.  
 
Produkter 
För att erbjuda rätt produkt till rätt kund berättar respondenten att mycket grundar sig i 
informationen som banken får in från kunden. Genom att se skuldsättning, befintligt 
sparande, hur likvid kunden är samt hur stor buffert kunden har kan rådgivaren lägga fram 
ett förslag på var kunden bör lägga fokus på i sitt sparande. Vidare betonar respondenten 
att risk också är en viktig sak att ta i beaktning. Kunden svara på frågor om risk för att 
avgöra om denne är en låg-, medel- eller högrisktagare. Med hjälp av det nya systemstödet 
lägger han fram ett förslag till kunden som baseras på inställningen till risk och 
sparhorisont. 
 
Intressekonflikter 
På frågan om hur respondenten hanterar intressekonflikter svara han att det inte är 
någonting som han har upplevt. Respondenten berättar att banken överlag har varit duktig 
på att ge råd utifrån kundens situation och förutsättningar. Respondenten drar paralleller 
mellan MiFID II:s principer om ersättning och säger att han inte har några provisioner 
som gör att han inte vill sälja mer än vad kunden bör ha. Därefter påpekar respondenten 
att han personligen inte tror att man tjänar på att ge kortsiktiga råd om man vill ha långa 
relationer med kunderna. Intressekonflikter är därmed inte så vanligt. 
 
Dokumentation 
Respondenten tycker att dokumentationen har ökat efter implementeringen av MiFID II. 
“Vi behöver ju dokumentera allt vi pratar om, vi tar ju med kundens ekonomiska 
förutsättningar, risk, passandebedömningar. Dels för vår skull, och för kunden”. Vidare 
berättar han att den ökade regleringen ställer högre krav på rådgivaren då 
dokumentationen ska bli tydligare och längre. Vid affärer över telefon måste samtalet 
idag spelas in, vilket inte behövdes tidigare. Därefter berättar respondenten att det som 
tar längre tid i samband med ett kundmöte är den ökade dokumentationen, men att själva 
mötet i sig inte tar längre tid. Han berättar vidare att det ställs högre krav på 
dokumentationen, men samtidigt har banken fått ett bättre systemstöd.  
 
Största förändringar i det dagliga arbetet 
Respondenten anser att de största förändringarna i hans dagliga arbete är framförallt att 
mer information ska tydligt ut till kunden. Idag ska kunderna ha specifika kostnadsblad 
för fonder innan en affär ingås, vilket man inte var lika tydlig med innan MiFID II. 
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Med den ökade regleringen anser respondenten att det idag är svårare att göra affärer, då 
det krävs mer bakgrundsarbete. “Det blir mer jobb för oss, för samma affär som 
tidigare”. Detta är dock ingenting som kunden ser, men rådgivaren måste i varje möte 
lägga in mer information i rådgivningsverktyget.  
 
4.8.2 Kostnadsredovisning  
På frågan om hur respondenten tar upp kostnadsredovisningen för kunden svarar han att 
det oftast kommer när man presenterar sitt förslag. “Det här är vad jag rekommenderar, 
det här är avgifterna”. Vidare berättar han att det finns en kostnadsredovisning för allt 
och att det är viktigt att kunden vet vad allting kostar, annars kan det lätt uppstå 
missuppfattningar. Respondenten påpekar även att fördelarna med regelverken är att alla 
råd dokumenteras, vilket gör det tryggare att vara rådgivare. “Då har jag gjort det rätt, 
och då är jag trygg. Då kan kunden inte komma och säga att jag gett ett dåligt råd”. På 
frågan om respondenten upplever att kunden har ändrat sitt beslutsfattande vid val av 
portföljer svarar han; “Nej, det kan jag inte direkt påstå”. Vidare menar han att det skiljer 
sig mycket från person till person. Många kunder som kommer in är inte intresserade och 
vill då ha rådgivarens råd, medan andra är mer analytiskt lagda. En sak som respondenten 
upplever är att kunderna kan ställa frågor som till exempel “men vad får du för att jag 
lägger upp det här sparandet eller flyttar min pension?”. Där måste rådgivaren vara tydlig 
med att informera kunden att han inte arbetar med provisionsbaserad lön, vilket ökar 
trovärdigheten.   
 
4.8.3 Transparens 
Respondenten anser att transparensen har ökat mellan rådgivare och kund efter 
implementeringen av MiFID II i och med att kunden får mer information och det blir mer 
jämlikt så ökar transparensen. Därefter berättar han att rådgivningen utgår mycket från 
att utbilda kunden genom att förklara vad allt innebär och hur olika lösningar kan hjälpa 
kunden att uppnå sina mål. Samtidigt säger respondenten att kunderna inte är mer pålästa 
nu än förut. Han anser dock att kunskapsgapet har minskat efter implementeringen av 
MiFID II genom att han nu förmedlar information mer tydligt. Detta gör att de seriösa 
aktörerna gynnas mer, samtidigt som kunderna får bra råd.  
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4.9 Sammanfattning av resultatet 
 
Tabell 4. Sammanfattning av respondenternas svar gällande förändringar. 
 

 
 
Tabell 4 sammanfattar respondenternas svar gällande förändringarna som skett i det 
dagliga arbete för företagsrådgivare som arbetar mot företagskunder efter 
implementeringen av MiFID II. Författarna i denna studie har fokuserat på 
kundskyddsområdet inom MiFID II och följer därför strukturen från avsnitt 2.4. 
Sammanfattningsvis visar resultatet att det innebär mer informationsinhämtning för 
rådgivarna före och under mötet gällande kundens lämplighets- och passandebedömning. 
Vidare visar resultatet att rådgivarna anser att produktrådgivningen har blivit mer 
systemstyrt då företagsrådgivaren har krav att säkerställa rätt produkt till rätt kund. 
Majoriteten av rådgivarna anser att intressekonflikter är oförändrat. En av respondenterna 
anser dock att intressekonflikter har minskat efter implementeringen av MiFID II.  
 
Vidare visar empirin att rådgivarna anser att dokumentationen har ökat där två 
respondenter även anser att dokumentationen har blivit mer komplex. Fortsättningsvis 
visar empirin att respondenterna har en liknande uppfattning om vilka de största 
förändringarna är i deras dagliga arbete. Majoriteten av respondenterna anser att den 
ökade dokumentationen och den ökade transparensen är de största förändringarna efter 
implementeringen av MiFID II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 45	

 
 

Tabell 5. Sammanställning respondenternas svar gällande beslutsfattande och 
transparens. 

 

 
 
Tabell 5 sammanfattar respondenternas svar gällande kundens beslutsfattande och den 
ökade transparensen. Majoriteten av respondenterna ansåg inte att kunderna har ändrat 
sitt beslutsfattande. Resultatet visar samtidigt på att transparensen har ökat mellan 
företagsrådgivare och kund, där endast en respondent anser att det är oförändrat.  
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5. Analys 
Kapitlet ämnar till att diskutera empirin som erhållits från studiens åtta intervjuer. 
Kapitlet struktureras utifrån studiens valda frågeställningar och empirin analyseras 
utifrån informationsasymmetrin och tidigare studier. Inledningsvis analyseras 
förändringarna i det dagliga arbetet för företagsrådgivare, som sedan följs av 
kostnadsredovisning där kapitlet avslutas med att analysera transparensen. 

5.1 Förändringar 
MiFID I trädde i kraft 2007 där syftet var att förbättra konkurrensen på finansmarknaden 
inom Europeiska Unionen, samt förbättra investeringsskyddet (Handelsbanken, u.å.b). 
Efter en rad olika händelser de senaste åren, bland annat finanskrisen 2008, valde 
Europeiska Unionen att revidera direktivet (European Commission, 2014, s. 1). 
Direktivet fick namnet MiFID II och trädde i kraft 3 januari 2018 (Finansinspektionen, 
2019; European Commission, 2014, s. 2). Prorokowski (2015, s. 205) skriver att som en 
konsekvens av MiFID II kommer affärsstrukturer och IT-system hos företag förändras 
vilket även bekräftas av Yeho (2019, 119). Empirin styrker detta antagande då alla aktörer 
har implementerat ett nytt rådgivningssystem till följd av MiFID II. Idag måste 
företagsrådgivarna fastställa kundens finansiella kunskap på ett tydligare sätt än tidigare, 
och samtliga respondenter förklarade att de tillsammans med kunden går igenom frågor 
om dennes erfarenheter och ekonomiska situation genom rådgivningsverktyget. 
Respondent 1 poängterade vikten av att vara förberedd innan mötet och sade under 
intervjun;  
 
“Vi gör en bakgrundscheck innan själva mötet där vi går igenom bolaget, årsbokslut och 
även ser på kassaflödet och även tidigare placeringar och får en idé om hur intresserad 
kunden är”. 
 
Respondenterna förklarade att det nya rådgivningsverktyget hjälper rådgivaren att 
fastställa lämplighets- och passandebedömningen som nu är åtstramat i MiFID II. 
Rådgivaren har nu mer krav på att inhämta information om kundens ekonomiska situation 
gällande risktolerans samt förmågan att bära förluster (Statens Offentliga Utredningar, 
2015, s. 27). Genom att rådgivarna idag lägger ner mer tid på förarbete analyserar 
författarna kring om bankerna i framtiden kommer prioriterar större kunder framför 
mindre, samt om den ökade regleringen har bidragit till ökat skydd för kunden.  
 
Genom fastställandet av kundens finansiella kunskap skall företagsrådgivaren erbjuda rätt 
produkt till rätt kund. Då MiFID II-direktivet innefattar bestämmelser om produkter som 
skall erbjudas till en fastställd målgrupp (Gernandt & Danielsson, 2015, s. 4) kan 
sparanderådgivning ses som mer standardiserat idag. Vid rådgivningstillfället bedömer 
rådgivaren hur kunden förhåller sig till risk och respondent 5 förklarar tillvägagångssättet 
som;  
 
“Vi stämmer av vilken risknivå den är villig att ta, på så sätt kommer man fram till vissa 
risknivåer och produkter som kan passa kunden”.  
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Ett citat som exemplifierar konsekvenserna av detta förklaras av respondent 2: 
 
 “Det är mer klasser nu, alla kunder kommer inte åt alla produkter. Är du en liten 
oerfaren kund så ska du inte investera i en viss typ av instrument, för det blir inte bra”.  
 
Citatet speglar en mer reglerad finansmarknad då alla kunder inte har tillgång till alla 
produkter. Idag delas kunder in i olika fack som bygger på deras erfarenhet, sparhorisont 
och risktolerans. En del respondenter menar på att det har blivit mer tydligt vilka 
produkter som kan rekommenderas till specifik målgrupp. Bakom varje företag finns 
enskilda individer där deras erfarenhet och kunskap också spelar roll vilket gör att den 
mer reglerade finansmarknaden drabbar kunderna.  
 
Empirin visade att den ökade regleringen har bidragit till att rådgivningsmötet tar längre 
tid och antalet kundmöten minskar. Som en konsekvens av detta har mötesstrukturen 
förändrats på så sätt att mötena nu delas upp eftersom att mer information måste ut till 
kund vilket ökar tidsramen på mötet. En konsekvens av detta kan vara att större kunder 
prioriteras framför mindre. Banker i Sverige är vinstdrivande företag och en konsekvens 
av att antal kunder minskats är att varje kund måste generera högre intäkter, vilket kan 
bli en orsak att större företag prioriteras. En intressant aspekt är om detta kan resultera i 
att det blir svårare för mindre företag med mindre kapital att erbjudas rådgivning. Om så 
blir fallet, kan det eventuellt bidra till samhällsklyftor inom företagskunder. Rådgivare 2 
styrker detta och säger att i framtiden kommer det bli svårare med personlig rådgivning 
för mindre företag. En fördel är dock den ökade digitaliseringen som öppnar upp för 
robotrådgivning. Detta är ingenting som finns tillgängligt för företagskunder idag, men 
kan kanske ses i framtiden som en möjlig konsekvens av MiFID II. 
 
Då MiFID II har inneburit förändringar i det dagliga arbetet för de anställda inom 
bankerna, där företagsrådgivarna arbetar annorlunda jämfört med innan 
implementeringen, kan detta resultat styrka de konsekvenser som Prorokowski (2015, s. 
196) såg komma. Konsekvenserna som Prorokowski (2015, s. 196) såg komma med 
MiFID II var att företag skulle vara tvungna att uppdatera sina IT-system och ändra 
affärsstrukturer. Detta är även någonting som empirin i denna studie visar då bankerna 
har uppdaterat sina system, samt förändrat sitt arbetssätt vid rådgivning. 
 
Empirin visar att majoriteten av respondenterna anser att dokumentationen har ökat efter 
implementeringen av MiFID II. En av respondenterna uttryckte sig “Vi behöver ju 
dokumentera allt vi pratar om, vi tar ju med kundens ekonomiska förutsättningar, risk, 
passandebedömningar. Dels för vår skull, och för kunden”. Empirin visar även att 
dokumentationen har i många fall blivit komplex för kunderna att förstå vilket även styrks 
av Konsumentverket (2015, s. 22). 
 
Vidare upplevde författarna en kritik hos respondenterna angående den ökade 
dokumentationen och dess komplexitet som förklaras målande av respondent 4; “Sen kan 
det vara svårt med hur mycket jag ska skriva, vad jag ska dokumentera och inte. Det kan 
vara lite svårt ibland”. Konsumentverket (2015, s. 4) skriver i sin rapport att människor 
idag har svårt att hantera all tillgänglig information, samt att individer har bristande 
kunskap om att fatta bäst lämpade beslut på den finansiella marknaden. Samtidigt visar 
empirin att produktutbudet har blivit mer standardiserat. Detta tillsammans med 
uppdaterade rådgivningssystem som guidar kund och företagsrådgivare till ett 
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investeringsförslag kanske kan förenkla all tillgänglig information till kunden så att denne 
lättare kan ta beslut.  
 
Nayyar och Templeton (1994, s. 96) förklarar att kunder kan bli missnöjda med produkter 
och tjänster som levererats, även fast rådgivaren har utfärdat dem enligt de 
överenskommelser de kommit överens om. Empirin visar att intressekonflikter är ovanligt 
förekommande vid rådgivningsmöten då man alltid ser till kundens behov och tillgångar. 
En intressant aspekt som uppdagades vid ett intervjutillfälle var dock att 
intressekonflikter kan uppkomma mellan banken och rådgivaren. Ett målande citat kring 
hur respondenterna ser på intressekonflikter exemplifieras av respondent 7: 
 
 “Det är lätt att man blir det i en sådan roll, jag har kunder som jag haft i 25 års tid. När 
man hamnar i det läge att man nästan får mer lojala känslor för kunden än bankens bästa, 
då gäller det att vara vaksam”. 
 
Citatet visar på en intressekonflikt mellan banken och rådgivaren, istället för den 
intressekonflikt som MiFID II syftar till. MiFID II syftar till att skydda kunden på 
finansmarknaden från att företagsrådgivaren erbjuder produkter som gynnar banken 
(Gernandt & Danielsson, 2015, s. 4). Mullainathan et al. (2012) studie visade att rådgivare 
gärna rekommenderar fonder med höga förvaltningsavgifter istället för låga indexfonder, 
trots att kunden skulle få sämre diversifiering sedan tidigare. Dock betonar samtliga av 
respondenterna vikten av att bevara långsiktiga relationer med kunderna, vilket kommer 
att gynna både aktören och kunden i det långa loppet. För att upprätthålla långsiktiga 
relationer arbetar rådgivaren både för banken och kundens bästa, vilket minimerar 
intressekonflikter i vardagen. En intressant aspekt är att Mullainathan el al. (2012) studie 
är skriven innan MiFID II implementerades, och således kan direktivet ha bidragit till att 
intressekonflikter nu har minskat på marknaden.  
 
Något som författarna noterade under intervjuerna var att de respondenter som varit 
verksamma längre i branschen har uppfattningen att rådgivningen är mer krävande efter 
implementeringen av MiFID II. Respondenterna påpekade att de i många fall redan innan 
vet vilken produkt som kommer att passa kunden, och anser att rådgivningsverktyget gör 
mötet mer komplicerat. De rådgivare som hade färre verksamma år i branschen ansåg å 
andra sidan att rådgivningsverktyget skapar en trygghet för både rådgivare och kunden. 
Således kan en möjlig slutsats av detta vara att rådgivare mer fler verksamma år inom 
branschen inte tar den ökade regleringen på allvar.  

5.2 Kostnadsredovisning 
Ett av studiens delsyfte var att studera om företagsrådgivarna upplever om kunderna har 
förändrat sitt beslutsfattande vid val av portföljer efter implementeringen av MiFID II. 
Empirin visar att företagsrådgivarna inte kan frångå kostnadsredovisningen idag eftersom 
att det nya rådgivningsverktyget tydligt presenterar kostnaderna. Nu när kostnaderna 
måste presenteras årligen i kronor och ören (Handelsbanken, u.å.b) nämner respondent 2 
och 4 att de trodde att kunderna skulle bli mer priskänsliga. Empirin skiljer sig i denna 
fråga då några anser att priskänsligheten hos kunder har ökat, samtidigt som andra inte 
ansåg det. Finansinspektionen (2017, s. 6) skriver att med tanke på det ökade kravet på 
kunskap hos konsumenter, är kunderna i underläge på den finansiella marknaden. 
Empirin styrker detta då ett flertal av respondenterna har berättat att kunderna kommer 
till dem för att få expertis inom området då de inte besitter denna kunskap själv. 
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Människor har idag en bristande förmåga att förstå grundläggande finansiella begrepp 
genom bristande kunskap och det ointresset som råder på marknaden 
(Finansinspektionen, 2017, s. 6). Detta ointresse bekräftar respondent 1 som säger att 
kunderna inte är så insatta, utan intresset och kunskapen finns istället hos företaget. 
Baserat på empirin kan en slutsats dras att priskänsligheten ser olika ut hos varje kund. 
Chiu (2007, s. 40) skriver att människor i dagens samhälle kan inhämta mer information 
genom internets framfart. Detta resulterar i att kunskapsgapet mellan rådgivare och kund 
minskar i takt med att människor blir mer pålästa. Kunder som är pålästa och intresserade 
av finansiella begrepp kan inhämta informationen från internet. En möjlig slutsats kan 
vara att det är denna kundgrupp som har ändrat sitt beslutsfattande vid val av portföljer 
då företagsrådgivarna antydde att de är mer kostnadsmedvetna. 
 
Baron (1982, s. 975) menar i sin studie att rådgivarna besitter mer kunskap än kunderna, 
och därmed har ett ansvar att dela med sig av informationen. Vidare menar Baron (1982, 
s. 975) att rådgivaren kan utnyttja kunskapsgapet till sin fördel. Finansinspektionen 
(2017, s. 6) skriver i sin studie att rådgivaren kan presentera olika typer av produkter i en 
viss följd för att medvetet påverka kundens beslut. En intressant iakttagelse är att empirin 
visar att majoriteten av respondenterna inte anser att kunderna har ändrat sitt 
beslutsfattande vid val av portföljer. En analys kring detta är att rådgivaren endast 
rekommenderar bankens egna produkter. Några respondenter har påpekat att kunderna 
kommer till dem i förtroende och därmed litar på företagsrådgivarens expertis. Detta kan 
i sin tur resultera i att företagsrådgivaren presenterar portföljer som har höga 
förvaltningsavgifter framför indexfonder som har lägre avgifter, vilket är ett exempel på 
en situation när företagsrådgivaren utnyttjar sin kunskapsställning.  
 
Några respondenter påpekar under intervjun att aktören har fått fler nya kunder till banken 
då kunderna insett att de betalat höga avgifter hos andra aktörer. Nayyar & Templeton 
(1994, s. 96) beskriver tre centrala begrepp som kan beskriva missanpassning mellan 
köpare och säljare. Ett av begreppen förklarar att köpare kan bli missnöjda med de 
produkter som är levererade till dem enligt överenskommelser. Författarna till denna 
studie upplevde under intervjuerna att aktörerna angrep varandra på finansmarknaden. 
Storbankerna pratar ner de mindre aktörerna och ansåg dessa som oseriösa, och påpekade 
även att MiFID II endast gynnar de större aktörerna. Analysen från detta är att eftersom 
kostnadsredovisningen har blivit tydligare och mer transparent för kunden, kan det bli 
svårare för oseriösa aktörer att fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare.  

5.3 Transparens  
Det ökade dokumentationskravet har medfört att rådgivarna idag måste inkludera mer 
information till kunden. Vid rådgivning som sker personligen skall kunden få med sig en 
skriftlig dokumentation hem (EUR-lex, 2014, s. 173). Rådgivning som sker på distans 
skall även spelas in för att skydda och säkra investeraren (EUR-lex, 2014, s. 173). 
Samtliga respondenter ansåg att transparensen har ökat på något sätt mellan rådgivare och 
kund. Detta kan bero på det utökade dokumentationskravet, samt tydligheten i 
kostnadsredovisningen.  
 
Då MiFID II berör alla aktörer på finansmarknaden kan det ökade dokumentationskravet 
även påverka de mindre och icke seriösa aktörerna. En intressant aspekt som författarna 
analyserar kring är hur de mindre seriösa aktörerna kommer att förhålla sig till 
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kraven då storbankerna idag påpekar att de fått fler kunder. En andel respondenter säger 
att aktören den arbetar för har fått nya kunder då kunderna nu insett hur mycket de har 
betalat hos de mindre seriösa aktörerna. Författarna till denna studie tror därför att antalet 
mindre seriösa aktörer kommer att minska som en följd av MiFID II, samt att de mer 
seriösa aktörerna gynnas av direktivet. Det kan även bli svårare för nya konkurrenter att 
bryta sig in på marknaden, då en del av intervjuerna visar att de större aktörerna fått en 
större marknadsandel. 
 
Empirin visar att företagsrådgivarna idag måste ta en mer utbildande roll i ett 
rådgivningsmöte. Som en följd av detta kan kunskapsgapet mellan rådgivare och kund 
minska, samtidigt som transparensen ökar. Vidare anser företagsrådgivarna att det är 
viktigt att informationsasymmetrin minskar, men att det inte bör utjämnas helt. Rådgivare 
3 säger; 
 
“Men samtidigt kommer ju kunderna till oss för att få rådgivning, man vill ju inte kunna 
mer än experten.”  
 
Nayyar och Templeton (1994, s. 100) bekräftar detta och skriver att 
informationsasymmetrin endast kan reduceras, inte elimineras. En analys av detta är att 
informationsasymmetrin aldrig kommer att elimineras helt, då det faller sig naturligt att 
ta hjälp av experter inom ett område man själv inte besitter kunskap kring. Då 
företagsrådgivning oftast är mer komplex än privata placeringar (Brontén, 2017; Nordea, 
2019b) är det ännu viktigare att rådgivaren delar med sig av kunskap och information till 
kunden för att på så sätt minska informationsasymmetrin och öka transparensen. Då 
människor är allmänt ointresserade av finansiella termer (Finansinspektionen, 2017, s. 6) 
menar författarna till denna studie att det inte finns någon risk att informationsasymmetrin 
reduceras till den grad att rådgivarna riskerar att förlora sitt arbete. Människor kommer 
alltid att behöva expertis inom området, men direktivet kan bidra till att rådgivarna ändrar 
sitt arbetssätt att tydligare förmedla information.  
 
Finansinspektionen (2019) och EUR-lex (2014, s. 1) skriver att en orsak till finanskrisen 
2008 var den bristande transparensen som rådde på marknaden. Om det visar sig att 
transparensen på finansmarknaden har ökat, kan risken för en ny finanskris minska. 
MiFID II kräver att rådgivaren är mer transparent och tydlig i ett rådgivningsmöte, vilket 
kan reducera risken för att en ny finanskris i Europa bryter ut. 
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6. Slutsats och rekommendationer  
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån de tre forskningsfrågorna som 
presenterades i avsnitt 1.4 med utgångspunkt från studiens empiri och analys. Studiens 
syfte var att undersöka hur implementeringen av MiFID II har påverkat det dagliga 
arbete för företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt företagskunder. Vidare 
redovisas det teoretiska och praktiska bidragen som sedan följs av förslag på vidare 
forskning. Avslutningsvis presenteras de samhällena och etiska aspekterna som tagits i 
beaktning vid studiens utförande.  

6.1 Studiens slutsatser  
6.1.1 Förändringar  
Den övergripande slutsatsen som författarna kan dra är att det har skett förändringar hos 
företagsrådgivare i deras dagliga arbete efter implementeringen av MiFID II. Empirin 
visar att majoriteten av respondenterna menade på att rådgivningen idag har blivit allt 
mer komplex, framförallt när det gäller dokumentationen. Förberedelser inför möten blir 
längre och mer tid läggs ned på att finna information kring kundens ekonomiska situation 
och intresse för finansiella begrepp. En del respondenter har även påpekat att fokus kan 
skifta från kunden till att rådgivaren skall utföra rådgivningen i enlighet med de krav och 
regler som MiFID II kräver. Yeho (2019) studerade förändringar i Storbritannien och 
kom fram till att finansiella institut behöver uppdatera sina system. Detta kan denna studie 
bekräfta då samtliga studerade banker har implementerat ett nytt rådgivningsverktyg efter 
att MiFID II trädde i kraft. Som en konsekvens av detta har rådgivningen blivit mer 
reglerad eftersom att produkter är mer standardiserat idag. Detta bidrar till att rådgivare 
idag inte kan rekommendera alla typer av produkter till alla kunder. Då studiens primära 
syfte var att undersöka hur implementeringen av MiFID II har påverkat det dagliga arbete 
för företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt företag visar empirin att de största 
förändringarna för rådgivarna är just det ökade dokumentationskravet, mötesstrukturen 
samt ökad transparens.  
 
Under intervjuerna upplevde studiens författare att intressekonflikter var ett främmande 
ämne för rådgivarna. Rådgivarna kunde inte svara på om intressekonflikter hade ökat 
eller minskat efter implementeringen. Således kan författarna dra slutsatsen att det därför 
inte har skett några större förändringar i det dagliga arbetet när det kommer till 
intressekonflikter.  
 
Slutsatsen som författarna gör är att de största förändringarna som skett för 
företagsrådgivare efter implementeringen av MiFID II är att rådgivningen har blivit mer 
tidskrävande; före och under mötet. En anledning till detta är dels all 
bakgrundsinformation om kunden, den ökade dokumentationen samt den utbildande 
rollen som företagsrådgivaren idag tar. En konsekvens av att rådgivningsmötet har blivit 
mer tidskrävande är att större företag kan kommas att prioriteras på ett annat sätt än förut 
då dessa har en möjlighet att generera större intäkter.  
 
6.1.2 Kostnadsredovisning 
Numera kräver MiFID II att kostnaderna skall redovisas i kronor och ören 
(Handelsbanken, u.å.b). Empirin visade att majoriteten av företagsrådgivarna inte 
upplever att företagskunderna har förändrat sitt beslutsfattande vid val av portföljer. Det 
finns dock empiriskt stöd för att dra en slutsats att företagskunder idag är mer 
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kostnadsmedvetna än innan implementeringen av MiFID II. Banker har fått fler kunder 
när de har insett att de har betalat höga avgifter hos andra för liknande produkter och en 
del kunder är mer pålästa idag. Denna empiri svarar därför på studiens andra 
frågeställning “upplever företagsrådgivarna att företagskunderna har förändrat sitt 
beslutsfattande vid val av portföljer och på vilket sätt?”. Empirin visar att 
företagsrådgivarna inte upplever att företagskunderna har förändrat sitt beslutsfattande 
vid val av portföljer, men att de mer pålästa kunderna har blivit mer kostnadsmedvetna. 
 
6.1.3 Transparens 
Då MiFID II syftar till att skydda investeraren och öka transparensen på den finansiella 
marknaden (EUR-lex, 2014, s. 1) har direktivet förändrat rådgivarnas arbetssätt att ge ut 
information till kunderna. Idag måste företagsrådgivarna ge ut tydlig information till 
kunden gällande kostnader, produkter samt vara tydlig med vilken aktör de representerar. 
I och med att rådgivaren idag får ta en mer utbildande roll bidrar det till att kunden blir 
med medveten om produkten de investerar i. Empirin visade att majoriteten av 
respondenterna anser att transparensen mellan företagsrådgivare och företagskund har 
ökat. Vidare säger respondenterna att orsaken till den ökade transparensen framförallt är 
den tydliga kostnadsredovisning där det ökade dokumentationskravet bidrar till detta. I 
dokumentationen skall rådgivaren inkludera relevant innehåll som diskuteras på mötet 
samt vilka beslut som tas och anledningarna till detta (EUR-lex, 2014, s. 173).  
 
Även om informationsasymmetrin inte kan elimineras (Nayyar & Templeton, 1994, s. 
100), visar empirin att den har reducerats. Då rådgivaren nu delar med sig av sin kunskap 
till kunden kan slutsatsen dras att informationsasymmetrin har minskats då kunden 
besitter mer kunskap efter mötet jämfört med innan.  
 
Studiens tredje frågeställning “upplever företagsrådgivarna att transparensen mellan 
företagskund och företagsrådgivare har ökat efter implementeringen av MiFID II?” 
besvaras genom studiens insamlade empiri. Empirin visar att det har skett betydande 
förändringar i det dagliga arbete för företagsrådgivare som arbetar med placeringar åt 
företagskunder, vilket har resulterat i att respondenterna upplever att transparensen har 
ökat mellan företagskunden och företagsrådgivaren. MiFID II kan således vara orsaken 
till att företagsrådgivarna upplever en ökad transparens på den finansiella marknaden i 
Sverige.  

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Denna studie ämnar främst att ge ett praktiskt bidrag för att öka förståelsen för 
företagsrådgivarens vardag, och hur MiFID II har förändrat deras dagliga arbete. Då 
direktivet främst riktar sig mot investeraren på marknaden för att skydda konsumenten, 
är det ändå rådgivaren i fråga som drabbas mest av den ökade regleringen. De människor 
som dagligen arbetar med företagsrådgivning stöter på regler och krav regelbundet, vilket 
gör att rådgivare bör inkluderas i processen. Denna uppsats kan bidra till att fler 
myndigheter och organisationer inkluderar företagsrådgivare i en lagstiftningsprocess. 
För att skapa riktlinjer och regler kan Finansinspektionen använda sig av denna studie för 
att se till fördelar och nackdelar som MiFID II har skapat för rådgivare. Banker och andra 
finansiella organisationer kan använda sig av studien för att i framtiden skapa 
förändringar i organisationsstrukturen för att exempelvis effektivisera dokumentationen 
för företagsrådgivare.  
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Det teoretiska bidraget i studien är användandet av teorin informationsasymmetri för att 
se om denna teori går att applicera på finansmarknaden. Då författarna till studien har 
diskuterat huruvida pålästa och kunniga kunderna är på finansiella begrepp, i förhållande 
till respondenternas svar, kan det hjälpa läsaren att få en förståelse för hur informativ 
finansbranschen är. Detta visar att modellen som Nayyar & Templeton (1994) utformade 
är applicerbar på finansmarknaden. 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Denna studie har genom ett kvalitativt angreppssätt undersökt hur företagsrådgivare 
upplever förändringar i det dagliga arbetet efter implementeringen av MiFID II. Genom 
ett kvantitativt angreppssätt hade studien kunnat få med andra viktiga aspekter som skulle 
kunna mätas genom siffror och på så sätt kunna generalisera resultatet genom en statistisk 
mätning. I denna studie har beskrivande frågor ställts där syftet är att öka förståelsen för 
verkligheten. Om man istället gör en kvantitativ studie skulle en enkätundersökning 
kunna omfatta fler respondenter där undersökningen mäts genom påståenden som 
rådgivaren sätter betyg mellan 1–10. 
 
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur kunderna uppfattar det nya EU-
direktivet och dess påverkan på finansiell rådgivning. För att studera detta skulle ett 
kvantitativt angreppssätt vara det mest lämpliga då enkäter skulle kunna besvara 
forskningsfrågan utan att respondenternas identiteter avslöjas. Vidare skulle en enkät 
omfatta fler respondenter och därmed skulle forskaren kunna göra en statistisk mätning 
och generalisera resultatet. Eftersom att MiFID II syftar till att skydda investeraren på 
finansmarknaden skulle det vara intressant att ställa frågor till kunder rörande deras 
uppfattningar om den ökade transparensen. Då empirin i denna studie har visat att 
företagsrådgivarna anser att transparensen har ökat skulle det vara intressant att 
undersöka om det överensstämmer med företagskundernas uppfattningar.  
 
Ett annat intressant forskningsområde skulle vara att studera de mindre aktörerna på 
marknaden för att se om arbetssättet och uppfattningar skiljer sig åt. Då denna studie 
endast studerat de fyra största bankerna i Sverige har svaren i empirin visat sig vara 
väldigt lika varandra. Respondenterna i denna studie hade generellt sett samma 
genomgående svar på de flesta frågor, vilket gör att empirin var enkel att generalisera. 
Om studien istället genomfördes på mindre banker kan svaren visa sig annorlunda, och 
mer fokus skulle kunna läggas på till exempel provisionsförbudet. Det skulle även vara 
intressant att undersöka hur de mindre bankerna förhåller sig till kostnadsredovisning, 
och om skillnader mellan dessa och storbankerna är möjliga att observera. 

6.4 Samhälleliga och etiska aspekter 
I detta avsnitt diskuterar författarna hur implementeringen av MiFID II förhåller sig till 
de etiska och samhälleliga aspekterna. MiFID II:s primära syfte är att skydda investeraren 
på finansmarknaden, men denna studie syftar till att undersöka hur företagsrådgivarna har 
påverkats av den ökade regleringen i deras dagliga arbete. Då en redan reglerad 
finansmarknad regleras ytterligare är det av stor vikt att förstå vilka som i största mån 
påverkas av lagändringarna.  
 
Studiens resultat visar att det har skett betydande förändringar i företagsrådgivarnas 
dagliga arbete efter implementeringen av MiFID II. Några respondenter antydde 
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under intervjuernas gång att rådgivningen har blivit mer komplicerad och att fokus 
numera läggs mer på att uppfylla lagkraven än att uppfylla kundens behov. Detta kan få 
en samhällelig påföljd då aktörer väljer att lämna finansbranschen då de anser att arbetet 
har blivit för komplext. Detta, tillsammans med den ökade digitaliseringen, kan leda till 
mindre arbetstillfällen i Sverige. Digitaliseringens framfart har redan nu bidragit till att 
privatkunder erbjuds robotrådgivning. Detta är ingenting som finns idag för 
företagskunder, men skulle kunna ses i framtiden. Med robotrådgivning kan fokus skifta 
till att mer förmögna kunder prioriteras framför kunder med mindre kapital. Detta då det 
kan tänkas bli färre fysiska möten och de kunder med större överskottslikviditet 
prioriteras då dessa genererar större intäkt för banken. Genom detta är det möjligt att 
samhällsklyftor skapas då alla kunder inte har tillgång till samma tjänster. Samtidigt som 
det är av stor vikt att främja sparande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
 
Implementeringen av MiFID II har bidragit till att samtliga aktörer i studien har 
implementerat ett nytt rådgivningssystem. En fördel med den ökade digitaliseringen för 
företagsrådgivarna är att de får hjälp av det nya rådgivningssystemet vid mötena där 
mycket information samlas på ett och samma ställe. Då mycket av kundens engagemang 
och avtal samlas i dennes internetbank, bidrar detta även till ett mer hållbart samhälle då 
mindre pappersutskick sker. En nackdel är dock vikten av säkerhetsåtgärder. Idag är 
cyberattacker och informationsdelning risker som samhället står inför, i och med den 
ökade digitaliseringen. Då en mängd information idag samlas digitalt är det av största 
vikt att motverka dessa risker då det kan skada individer, företag och hela samhället. Det 
är därför viktigt att överväga de eventuella riskerna mot fördelarna vid digital 
informationshämtning då det kan orsaka stor skada.  
 
Sammanfattningsvis är de etiska forskningsprinciperna som studiens författare har tagit i 
beaktning framförallt respondenternas rättigheter. Författarna har varit tydliga innan 
intervjuerna ägde rum att informera samtliga respondenter om deras anonymitet. 
Respondenterna har även blivit informerad om samtycke och att studiens data endast 
kommer att användas i uppsatssyfte. För att upprätthålla lagar och regler har all data 
hanterats konfidentiellt och enligt de krav som GDPR kräver. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 
Hej! 
Tack för att Du har valt att ställa upp som respondent till vår studie om MiFID II. 
Syftet med studien att undersöka hur implementeringen av MiFID II har påverkat det 
dagliga arbetet för rådgivare som arbetar med placeringar åt företagskunder.  
 
Anledningen till att Du har blivit tillfrågad om att medverka i vår studie är för att vi tror 
att Du besitter relevanta kunskaper och erfarenheter för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar som är I vår studie kommer du som respondent att vara anonym, och alla 
kontaktuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt enligt GDPR. Intervjun kommer att 
spelas in för att vi som författare skall kunna transkribera dina svar korrekt. Om Du som 
respondent inte samtycker till att vi spelar in, vänligen kontakta oss innan intervjun äger 
rum.  
 
Återigen, tack för att du ställer upp på intervjun. Nedan listas frågorna som vi kommer 
diskutera, och vi vill poängtera att det inte är ren fakta som är av intresse, utan snarare 
dina erfarenheter och upplevelser av implementeringen av direktivet.  
 
Intervjufrågor 
Hur länge har du varit verksam i branschen? 
 
Hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  
 
Vilka finansiella produkter ger du råd kring? 
 
Beskriv hur ett rådgivningsmöte har förändrats mellan dig och kund efter 
implementeringen av MiFID II gällande: 
- Kundens finansiella kunskap 
- Rätt produkt till rätt kund 
- Intressekonflikt 
- Dokumentation 
 
När började din arbetsplats förberedelserna inför implementeringen av MiFID II? 
 
Upplever du att ditt dagliga arbete har förändrats efter implementeringen av MiFID II? 
 
Upplever du en ökad transparens mellan dig som rådgivare och kund efter 
implementeringen av MiFID II? 
 
Hur går du tillväga när du pratar med kund om kostnadsredovisning? 
 
Upplever du som rådgivare att kunden har ändrat sitt beslutsfattande vid val av portföljer 
efter implementeringen av MiFID II? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
Upplever du en minskning av kunskapsgap mellan dig som rådgivare och kund efter 
implementeringen av MiFID II? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
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Anser du att det är viktigt att kunskapsgapet mellan dig som rådgivare och kund minskas? 
Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
 
Ser du några negativa konsekvenser med den ökade regleringen?
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