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Sammanfattning  
 
Den första november 2007 implementerades ett EU-direktiv i samtliga av EU:s 
medlemsländer. Direktivet benämndes Market in Financial Instruments Directive, MiFID och 
hade som syfte att harmonisera regelverket på värdepappersmarknaden över Europas gränser. 
Direktivet ska bland annat skapa en mer konkurrensutsatt värdepappersmarknad samt skydda 
kunderna. Så som lagförslaget är formulerat bör det skapa möjligheter för nya aktörer att 
etablera sig på marknaden. Det vill säga konkurrensen på värdepappersmarknaden bör stärkas. 
Tanken med vår studie är därför att utvärdera direktivet. Har det fått den effekt som 
lagstiftarna hoppats på? Mot bakgrund av detta formulerade författarna 
problemformuleringen: hur har MiFID förändrat konkurrensen på värdepappersmarknaden? 
Syftet med uppsatsen är att utvärdera MiFIDs kortsiktiga effekter på konkurrensen mellan 
handelsplatser inom värdepappersmarknaden.  
 
Utvärderingen har gjorts med en kvalitativ metod ur ett positivistiskt perspektiv. Den baseras 
på intervjuer och dokumentstudie av handelsplatsernas agerande sedan MiFID 
implementerades. Författarna har utvärdera lagen ur ett branschperspektiv. Detta har gjort att 
de centrala teorierna i arbetet fokuserar kring hur en ökad konkurrens påverkar företagen i en 
bransch. Teorierna behandlar hur konkurrensen förändrar både den dynamiska och statiska 
konkurrensen inom värdepappersbranschen. För att identifiera dessa faktorer gjordes en 
kvalitativ undersökning på de svenska handelsplatserna inom värdepappersmarknaden. 
 
Studien visar att MiFID har påverkat konkurrensen på värdepappersmarknaden. Det framgår 
också att implementeringen av MiFID i organisationerna var förknippat med vissa kostnader. 
Ur ett längre perspektiv tror författarna att fördelarna med lagförslaget kommer synliggöras 
mer och mer. Utvärderingen förklarar också att en avreglering på värdepappersmarknaden 
delvis ger upphov till koncentrationstendenser som kan skapa stordriftsfördelar och nischade 
handelsplatser. En annan slutsats av studien är att nya handelsplatser startas i Europa och tar 
andelar från de nationella börserna. Handeln av värdepapper i Europa verkar med andra ord 
fragmenteras.   
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1. Inledning 
I november 2007 infördes en ny lag inom EU, Markets in Financial Instruments Directive 
(MiFID). Denna lag ska främja konkurrensen och skydda kunderna på 
värdepappersmarknaden. Under hösten 2007 skrevs och diskuterades detta mycket i 
ekonomisk press, vilket väckte vårt intresse för ämnet. Det som intresserade oss mest var hur 
värdepappersmarknaden skulle komma att påverkas. Tanken med vår studie är därför att 
utvärdera om lagen uppfyllt de mål som ställs i förslaget.   

1.1 Introduktion  
Genom värdepappersmarknaden kan stora delar av samhället och näringslivets kapitalbehov 
tillgodoses. Detta gör att marknaden tillskrivs en stor samhällsekonomisk betydelse.1 För att 
kunna fullgöra sin funktion är det viktigt att värdepappersmarknaden fungerar väl. Den skall 
vara säker, kostnadseffektiv och omfattas av ett allmänt förtroende. Den skall med andra ord 
vara effektiv.2 Värdepappersmarknadens viktigaste uppgifter, för att man skall kunna tala om 
en effektiv värdepappersmarknad, är därför3:   
 
• Korrekt prissättning  
• Tillgång till relevant information  
• Låga transaktionskostnader  
• God likviditet  

 
Med korrekt prissättning menas att priserna skall vara korrekta i den meningen att de 
återspeglar all tillgänglig information. För att priserna skall kunna påverkas av väsentlig 
information krävs ett snabbt och fritt informationsflöde. Ett annat exempel på vad som krävs 
för att en marknad skall anses vara effektiv är att transaktionskostnaderna är låga. Med 
transaktionskostnader menas alla kostnader som är förknippade med varje enskild transaktion. 
Värdepappersmarknadens egentliga uppgift är att vara en källa för de som behöver låna 
kapital. För att marknaden skall kunna uppfylla denna uppgift krävs att långivarna, det vill 
säga placerarna, snabbt kan ta sig ur en placering. Det krävs alltså en stor omsättning i 
marknaden, eller som det brukar uttryckas, att den är likvid.4  
 
När en marknad inte fungerar effektivt uppstår ett behov i samhället att på ett eller annat sätt 
reglera marknaden. Det uppkommer på ofullständiga marknader, som karakteriseras av 
marknadsimperfektioner eller marknadsmisslyckanden. Exempel på marknadsmisslyckanden 
på värdepappersmarknaden är: 5 
 
• Ofullständig konkurrens 
• Informationsproblem  
• Externa effekter  

 
Ofullständig konkurrens kan leda till högre priser jämfört med en situation när konkurrensen 
är god. När rättsliga hinder tas bort ökar drivkrafterna för samarbeten och sammanslagningar 

                                                 
1 Claes-Göran Larsson, Företagets Finanser, (Lund: Studentlitteratur, 2007) 16-17  
2 Per-Ola Jansson, Regelbildning på värdepappersmarknaden: Ett samspel mellan dynamik och stabilitet, 
(Stockholm: Juristförlag, 1995) 19 
3 Ibid., 19-20 
4 Ibid.  
5 Pontus Kågerman, Värdepappersmarknadens regelsystem: Lagreglering, självreglering och etik, 
(Stockholm: Norstedts juridik, 2001) 25-26 



4
 

över nationsgränser, vilket ökar risken för monopoltendenser. Informationsproblem hänger 
ihop med aktörernas olika tillgång till information. Konsumenter av finansiella tjänster har 
ofta ett informationsunderläge gentemot leverantörerna av dessa tjänster. Detta kan rubba 
förtroendet för berörda institutioner (banker, värdepappersbolag, kreditmarknadsbolag) och 
därefter få negativa konsekvenser på marknadens funktion. Värdepappershandeln är 
förknippad med en speciell form av externa effekter. I takt med att fler aktörer får tillgång till 
en viss marknad eller ett visst handelssystem, ökar nyttan för alla som deltar på marknaden 
eller i handelssystemet. Nätverket blir mer värdefullt eftersom likviditeten blir bättre och 
effektiviteten större. Dessvärre, om likviditeten av någon orsak sjunker i någon del av 
marknaden, finns det en risk att likviditeten mycket snabbt dras undan från marknaden som 
helhet. Det finns alltså en risk för dominoeffekter i handeln med finansiella instrument.6 Detta 
är i princip vad som händer under börskrascher, som till exempel under dagens finansiella 
situation.7 

1.2 Problembakgrund  
Orsaken till att regelringar uppstår har ofta varit att staten skall vidta åtgärder på marknader 
som lider av marknadsimperfektioner. Forskning visade dock under 1960-talet att även fast en 
reglering kan anses som optimal så kan inte alla imperfektioner justeras. Det kan till och med 
vara så att en reglering leder till fler felallokeringar istället för att bota dessa.8 De faktorer som 
orsakar marknadsimperfektioner gör att en korrigering av dessa blir svår. En imperfektion 
som beror på begränsad information kan innebära att staten kanske inte kan skaffa fram den 
relevanta informationen på ett kostnadseffektivt sätt. Detta innebär att även om samhället 
skulle föredra fullständig information är detta inte ett möjligt alternativ.9 Huvudproblemet 
med regleringar är att dessa avviker från den optimala marknadslösningen och på så vis 
skapar nya ineffektiva marknader. Trots att regleringen i sig är korrekt så kan de 
administrativa kostnaderna komma att uppgå till ett alltför högt belopp. Det uppstår dels 
direkta kostnaderna som har att göra med statens användning av samhällets resurser. Till 
exempel administrativa kostnader för övervakning av att reglerna följs och kostnaden för att 
utarbeta nya regleringar. Men även de facto att statliga ingripanden inte alltid är effektiva, 
vilket medför kostnader10. Det har dock framkommit att det inte räcker med att ta bort 
befintliga regler, utan dessa måste ersättas med nya, konkreta regler. Syftet är att, genom 
politiska åtgärder, försöka förändra interaktionen i en bransch så att konkurrensen ökar11. 

1.3 Problemdiskussion  
Den svenska börsen har historiskt sett haft en monopolistisk ställning på 
värdepappersmarknaden, denna position har uppstått genom att staten har reglerat 
värdepappersmarknaden. Sedan medlemskapet i EU och i och med det ökade krav på en 
gemensam marknad, med fri rörlighet för till exempel kapital, har Sverige tvingast ändra sin 
lagstiftning. EU-medlemskapet innebär att medlemsländerna jobbar mot samma mål, vilket 

                                                 
6 Pontus Kågerman, Värdepappersmarknadens regelsystem: Lagreglering, självreglering och etik, 
(Stockholm: Norstedts juridik, 2001) 25-26 
7 Regeringens proposition 2006/07:115, Ny lag om värdepappersmarknaden 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/10/75/d0122a8b.pdf, 2007-12-11, 266 
8 Peltzman, S. (1976) Toward a More General Theory of Regulation, Journal of Law and Economics, vol 19, 
211-240 
9 Ibid. 
10 Statskontoret, Konsekvenser av regleringar med tonvikt på effekter via förändringar i konkurrensen, (1995:5, 
Dnr 122/95-5) 14-22 
11 Eriksson J, Branschinteraktion och institutionell förändring, Umeå School of Business and Economics, Umeå 
University 2004, 8 
 



5
 

innebär att lagar och regler blir desamma för länderna. När det gäller värdepappersmarknaden 
har EU, som nämnts, infört Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) den första 
november 2007. MiFID har som mål att integrera de finansiella marknaderna inom Europa 
och förbättra konsumentskyddet för investerare. Direktivet innebär en ökad harmonisering av 
reglerna för företag som är verksamma på värdepappersmarknaden. EU-kommissionens mål 
med ett harmoniserat regelverk för marknadsplatser och värdepappersbolag är att det ska 
bidra positivt till värdepappersmarknadernas funktion i form av att öka effektiviteten.12  
 
MiFID består alltså främst av förändringar för handelsplatser och värdepappersbolag. 
Värdepappersbolagen påverkas främst i den meningen att MiFID skärper reglerna vad gäller 
ledning, organisation och ägande. Detta skall i förlängningen stärka allmänhetens förtroende 
för värdepappersmarknaden och stärka skyddet för investerare.13 De regler som berör 
värdepappersbolagen åsyftar främst att förbättra konsumentskyddet. Denna uppsats kommer 
därför att fokusera mer på effekterna inom  marknadsplatsbranschen.  
 
I tidigare undersökningar har det bland annat kommit fram att värdepappersbolagen är dåligt 
förberedda på den harmonisering som MiFID medför. En undersökning utförd av KPMG 
2006 visar att endast 29 procent av de 199 värdepappersbolag de undersökt då hade tillsatt en 
projektledare för att hantera MiFID. Vidare visar samma undersökning att endast 17 procent 
hade budgeterat för implementeringen. Undersökningen visar även att vissa organisationer 
inte ens hade gått igenom det nya direktivet.14 I och med att MiFID öppnar upp för nya 
aktörer på marknaden, och därigenom bör öka konkurrensen, kommer marknaden att 
påverkas.15 En fråga som aktualiseras är således om MiFID har fått den effekt som lagstiftarna 
hoppats på? Kommer marknaden agera som EU-kommissionen har förespråkat?  

1.4 Problemformulering 
Hur har MiFID förändrat konkurrensen på värdepappersmarknaden?  

1.5 Syfte  
Huvudsyftet med arbetet är att utvärdera MiFIDs kortsiktiga effekter på konkurrensen mellan 
handelsplatser inom värdepappersmarknaden. Delsyftet är att öka kunskapen om effekterna av 
en avreglering.  

1.6 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa oss till de företag som agerar på den svenska 
värdepappersmarknaden. Därifrån kommer vi att avgränsa oss ytterligare mot de företag som 
bedriver marknadsplatser. 

                                                 
12 Regeringens proposition 2006/07:115, Ny lag om värdepappersmarknaden 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/10/75/d0122a8b.pdf, 2007-12-11, 533 
13 Ibid., 432 
14 Gränserna för handeln med värdepapper i Europa rivs - men finnansföretagen är dåligt förberedda, KPMG, 
2006, http://www.kpmg.se/pages/104093.html, 2008-05-20    
15 Tumpel-Gugerell, Gertrude, The Competitiveness of European Financial Markets, Business Economics, Jul 
2007, Vol. 42 Issue 3, 14-20  
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1.7 Disposition  
Uppsatsens fortsatta disposition och innehåll presenteras i figuren nedan. 
 
 

Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att utförligt föra in läsaren i ämnet. Den 
teoretiska referensramen är tredelad. Den första delen behandlar MiFID. Den andra 
delen de övergripande branschteorier och den avslutande delen är vår 
utvärderingsmodell.  
 

Teoretisk metod 
I det första metodkapitlet kommer vi att beskriva studiens teoretiska 
tillvägagångssätt. Vad vi har för förförståelse, perspektiv, angreppssätt och hur vi ser 
på kunskap. Syftet är att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om studiens 
trovärdighet. 

Praktisk metod 
I det första metodkapitlet kommer vi att beskriva studiens praktiska 
tillvägagångssätt. Hur den empiriska undersökningen har genomförts och hur data 
har hanterats. 
 

Empiri  
I empirikapitlet redovisar vi de data som vi samlat in genom intervjuer och 
dokumentstudier.  
 

Analys 
I analyskapitlet kopplar vi samman vår undersökningsmodell med det empiriska 
materialet.  
 

Slutsatser  
I slutsatserna presenteras författarnas resultat av studien. Hur syftet har uppfyllts. 
Vårt vetenskapliga bidrag och förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
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2. Teoretisk metod   
I det inledande kapitlet har vi redogjort för uppsatsens frågeställningar. De grundlägger vårt 
val av undersökningsmetod, hantering och tolkning av data, val av teorier och hur dessa 
bearbetats. Detta kapitel illustrerar därför det ramverk som hädanefter bygger upp 
uppsatsen, i förhoppning om att uppfylla dess syfte och öka den allmänna förståelsen för vårt 
tillvägagångssätt.   

2.1 Förförståelse 
Målet är att gå in i arbetet utan förväntningar på det slutgiltiga resultatet. För en tillförlitlig 
tolkning av det empiriska materialet krävs då en omfattande självrannsakan och 
självförståelse.16 Därför är det viktigt att författaren gör läsaren medveten om tidigare 
erfarenheter, såsom till exempel utbildning.17  
 
Författarna studerar båda på Civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning på 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Båda författarna har utöver den ordinarie kursplanen 
för civilekonomer även läst statsvetenskap vid Umeå Universitet. Genom tidigare 
nationalekonomiska och företagsekonomiska studier har vi en viss förförståelse om hur en 
avreglering förväntas påverka konkurrensen på en marknad. Studierna i statsvetenkap har 
medfört att vi även har en viss kunskap om EUs lagstiftning och processer. Angående MiFID 
hade vi inga förkunskaper, utan det vi visste var det vi hade läst om i tidningar. Däremot har 
vi vissa förföreställningar om att MiFID kommer att påverka konkurrensen. Då det, så som 
lagförslaget är formulerat, är precis vad som skall ske. Genom att redogöra för bland annat vår 
akademiska bakgrund hoppas vi kunna öka förståelsen för läsarna i de avslutande analys- och 
slutsatskapitlen.  
 
När man skriver ett arbete är det inte bara förförståelsen som har beskrivits ovan som spelar 
roll. Det är även viktigt att ta hänsyn till hur man förhåller sig till vetenskap, detta kallas för 
kunskapsteori och beskrivs närmare nedan.  

2.2 Vetenskapligt synsätt  
Inom kunskapsteori talas det främst om två huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. 
Dessa inriktningar ser på hur man ställer sig inför kunskap. Inom hermeneutiken hävdar man 
att förståelse är kunskap, vilket skiljer sig från positivismen som vilar på en naturvetenskaplig 
bas. Det innebär att forskaren genom empiriska studier försöker hitta återkommande 
egenskaper hos studieobjektet. Egenskaper som upprepar sig även i andra situationer och 
fall.18 Det positivistiska synsättet betonar vikten av att vetenskapen förklarar vad som orsakar 
ett fenomen samt att endast de företeelser som är möjliga att observera är giltig kunskap.19 
 
Eftersom vårt syfte med arbetet är att utvärdera MiFIDs kortsiktiga effekter på konkurrensen 
mellan handelsplatser inom värdepappersmarknaden, kan man säga att vi beskriver 
situationen utifrån ett positivistiskt synsätt. Vi vill inte göra en tolkning och förstå företagens 
val eller strategiska förändringar vid till exempel en nyetablering. Vi vill enbart beskriva hur 
konkurrensen har påverkats. Vi gör även bedömningen att denna studie skulle kunna göras av 

                                                 
16Stig Lindholm, Vetenskap, verklighet och paradigm, (Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1979) 117 
17Ulf Bjereld, Varför vetenskap: om vikten av problem och teori i forskningsprocessen, 
(Lund: Studentlitteratur, 2002) 14 
18 Lindholm S, Vetenskap, verklighet och paradigm, s. 79 
19 Stig Lindholm, Vägen till vetenskapsfilosofin, (Lund: Academia Adacta AB, 2005) 54-55 
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andra forskare med vår metod och då uppvisa samma resultat, vilket karaktäriserar en 
positivistisk ansats.2021 

2.3 Perspektiv 
Ett problem kan ses från olika vinklar, detta kallas perspektiv. En forskare väljer att se ett 
problem på sitt sätt, och det är valet av perspektiv som påverkar synen på problemet.  
 
Vår problemformulering i detta arbete är: Hur har MiFID förändrat konkurrensen på 
värdepappersmarknaden? Genom att studera värdepappersmarknaden och de därmed 
förknippade företagen kan vi se om konkurrensen på marknaden har förändrats. Vi har således 
valt ett branschperspektiv. Vi vill se om konkurrensen har förändrats för de företag som 
bedriver handelsplatser på värdepappersmarknaden. Vi vill således se förändringar för hela 
branschen. En annan forskare hade kanske valt att titta på konkurrensen ur ett kund- eller 
företagsledningsperspektiv. Man kan alltså angripa ett problem utifrån många olika 
perspektiv. Vi anser att det är viktigt att redogöra för vårt perspektiv för att underlätta för 
läsaren att förstå bland annat val av forskningsmetod och de teorier som används i arbetet.  

2.4 Forskningsansats  
För att dra vetenskapliga slutsatser brukar främst två tillvägagångssätt framhävas. De två 
begreppen, induktiv och deduktiv, beskrivs enkelt på så vis att deduktion är bevisandets väg 
och induktion är upptäckandets väg. Det deduktiva angreppssättet innebär att man utgår från 
teorin och sedan testar denna i empirin. Forskaren har en problemformulering och samlar 
sedan in data för att avgöra utfallet, det vill säga förkasta problemformuleringen eller ej.22 
Induktivt angreppssätt gör istället tvärtom, utgår från empirin och försöker sedan skapa sig en 
teori. 23 Nu är det inte alltid så här enkelt i verkligheten, utan forskaren kan stöta på problem 
och måste då ändra sitt tillvägagångssätt. Forskaren kan gå från deduktiv till induktiv eller 
tvärtom.24 
 
Eftersom vi har en positivistisk kunskapssyn och enligt uppsatsen syfte vill utvärdera MiFID 
kommer vi att utgå från teori för att sedan titta i empirin. Detta förhållningssätt brukar 
beskrivas på så vis att vi har ett deduktivt angreppssätt. Informationen som vi har samlat in 
har gjorts utifrån en deduktiv process. Vi har utgått från teori och därifrån skapat oss en 
teoretisk referensram om hur MiFID kommer att påverka konkurrensen. Vi kommer därifrån 
att undersöka detta i empirin. Vi använder så att säga teorin för att angripa vårt problem.  

2.5 Val av källor 
Inledningsvis orienterade vi oss främst i ämnet. Detta gjordes för att ta reda på tanken bakom 
MiFID samt hur marknader påverkas efter en avreglering. För att hitta den information som vi 
sökt har vi använt oss av Universitetsbiblioteket vid Umeå Universitet. Några sökningar har 
även gjorts vid Linköpings Universitet. Vid sökningarna har sökmotorerna ALBUM, LIBRIS, 
Artikelsök, Emerald, Google Scholar Advanced, Business Source Primer och S-Woba 
används. Sökord som användes var: ”konkurrens”, ”competition”, ”reglering-/ar”, 
”regulation-/s”, ”competition and regulation”, ”deregulation/s”, ”deregulations and 

                                                 
20Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, (Lund: Studentlitteratur, 1991) 23-25 
21Bertil Mårtensson och Tore Nilstun, Praktisk Vetenskapsteori, (Lund: Studentlitteratur, 1988) 26-29 
22 Bjered et al., Varför vetenskap, 89 
23 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. (Lund: Studentlitteratur, 2002) 34-35 
24 Heine Andersen, Vetenskapsteori och metodlära – introduktion, (Lund: Studentlitteratur, 1994) 33-34 
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competition”, ”deregulations, financial market” ”konkurrens och regleringar”, 
”konkurrensintensitet”, ”värdepappersmarknaden, konkurrens”. Träffarna gav oss användbar 
information. Vi hittade lite tidigare studier på området samt övrig referenslitteratur och teori 
som var till god hjälp vid uppbyggandet av vår utvärderingsmodell. Och som användes vid 
skapandet av den teoretiska ramen. På Internet har Google använts och där användes sökord 
som ”konkurrens”, ”MiFID”. Vi har även sökt artiklar via olika dags- och branschtidningars 
sökmotorer, tidningarna Dagens Industri och e24 är exempel på dessa hemsidor. Träffarna har 
gjort att vi fått relativt bra sekundärt empiriskt material som dessutom vissa av respondenterna 
refererade till.      

2.6 Kritik 
När man ska göra en källkritisk bedömning brukar man räkna med fyra olika kriterier: äkthet, 
tidssamband, beroende och tendens.25. När man tittar på källors äkthet är det viktigt att titta på 
om källan överensstämmer med den ”riktiga” källan. Till exempel om det som står i en artikel 
verkligen är det som den intervjuade har sagt eller är det journalisten som har tolkat det så.26 
Vi har hämtat artiklar från vetenskapliga databaser, dessa har bland annat valts med kriterier 
om att de ska vara granskade, dessa anser vi vara tillförlitliga. Vi har även använt oss av 
artiklar från olika hemsidor från branschorganisationer, dessa kan vara vinklade och det är vi 
fullt medvetna om. Exempel på detta är fondhandlareföreningen och aktiespararna som 
återspeglar deras syn på MiFID.  
 
Vi har även, i den mån det varit möjligt, försökt ”spåra” teorier så att det i huvudsak är 
orginalkällan som används. Exempelvis Porters litteratur vid skapandet av den teoretiska 
referensramen. Detta har gjorts för att undvika andrahandskällans synsätt och tolkningar. 
 
Den statistik som presenterats i studien kommer bland annat från den ideella föreningen 
Aktiespararna och från The Fidessa Fragmentation Index (FFI). Aktiespararna är en 
oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande i 
marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. De facto att 
organisationen är oberoende gör att den är fristående från kommersiella faktorer, vilket höjer 
trovärdigheten.  The Fidessa Fragmentation Index är utvecklat för att förstå de strukturella 
förändringarna på värdepappersmarknaden. Indexet mäter hur mycket finansiella instrument 
som handlas och var det handlas. Vi fick tips om indexet från en av våra respondenter. 
 
Sammantaget ställer vi oss kritiska till de källor som används direkt från företag och 
tidsskrifter. Materialet i dessa är färgade, antingen av organisationens eller journalistens 
förföreställningar. Detta kan ha påverkat vår studie i den mening att vi tolkar material som 
redan är tolkat av någon annan. Vilket gör att det som ursprungligen har menats kan ha blivit 
förändrat. Först av någon annan, vilket vi inte vet eller kan förhålla oss till, sedan av oss. 
Företagen som ligger till grund för den empiriska undersökningen har bland annat 
kommunicerat information på sina hemsidor som vi använt oss av. Detta material anser vi 
stämmer överens med hur den organisationen har påverkats av MiFID och därför håller en 
högre kvalité än material från tidsskrifter.  
  
 

                                                 
25 Torsten Thurén, Orientering i källkritik, (Solna: Almqvist & Wiksell läromedel, 1990) 70 
26 Ibid. 
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3. Teoretisk referensram   
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de grundläggande tankarna om MiFID, hur har 
lagstiftarna tänkt och vad förväntar de sig för effekter av MiFID. Detta gör vi för att ge 
läsarna en grundläggande förståelse om MiFID. Kapitlet kommer senare övergå till en 
huvudsaklig teoridel och avslutningsvis sammanfattas i vår undersökningsmodell.     

3.1 Inledande teori   

3.1.1 MiFID  
MiFID är ett väldigt omfattande förslag som förväntas påverka kapitalmarknaderna runt om i 
Europa. MiFID förväntas påverka kapitalmarknaderna på väldigt många olika sätt. Vi har valt 
att koncentrera vår utvärdering till den effekten som MiFID förväntas få på konkurrensen. 
Därav kommer enbart den delen av MiFID att förklaras nedan. 
 
Efter en granskning av lagförslaget (MiFID) kan man urskilja att lagen förväntas gynna 
värdepappersmarknaden i form av en förbättrad likviditet och prisbildning (det vill säga en 
förbättrad effektivitet). I lagförslaget preciseras också vilka branscher på 
värdepappersmarknaden som kommer påverkas mest. Dessa är marknadsplatser och 
värdepappersbolag. En genomgång av dessa branscher (marknadsplatser och 
värdepappersbolag) samt begrepp (likviditet och prisbildning) är därav på sin plats.  
 
Det talas i lagförslaget om två typer av marknadsplatser. Dessa är reglerade marknader och 
Multilateral Trading Facility (MTFer). Marknadsplatserna bedrivs av en börs, börsen är 
marknadsoperatören. Det vill säga det bolag som har fått tillstånd att bedriva en reglerad 
marknad. I Sverige blir indelningen på så vis att Stockholmsbörsen och Nordic Growth 
Market (NGM) kommer att karaktäriseras som reglerade marknader medan Aktietorget, First 
North och NGM:s Nordic MTF kommer att klassificeras som MTFer. Regelverket för MTFer 
är inte lika strängt som för reglerade marknader. Anledningen till det är eftersom MTFer ska 
erbjuda en enklare handelsmöjlighet. Ledningen för en MTF kan dock välja att använda sig av 
de strängare reglerna, detta gör att det blir viktigt för investerare att noga studera 
marknadsplatsens villkor.27 
 
Eftersom tanken med MiFID är att öka konkurrensen, kommer värdepappersbolag i EU att 
kunna etablera MTFer för handel med aktier. Samtidigt kommer aktier att kunna tas upp till 
handel på en reglerad marknad utan att bolaget ansökt eller ens samtyckt till detta. Detta bör 
skärpa konkurrensen. Eftersom aktier, som i dag endast handlas via Stockholmsbörsen, även 
kommer att kunna handlas på andra reglerade marknader och på MTFer i hela EU. Ett 
liknande regelverk för finansiella marknadsplatser runt om i Europa borde underlätta 
sammansmältningen av börshandeln. Detta bör, enligt lagstiftarna, underlätta för nya aktörer 
och därmed bidra till skärpt konkurrens. De långsiktiga konsekvenserna av denna utveckling 
anser regeringen är svårbedömda. Konsekvenserna är emellertid helt och hållet ett resultat av 
MiFID.28 

                                                 
27 Regeringens proposition 2006/07:115 ”Ny lag om värdepappersmarknaden” 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/10/75/d0122a8b.pdf (2007-12-11) 533 
28 Ibid. 
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3.1.2 Prisbildningen  
När man talar om prisbildningen så menas prissättningen på de finansiella instrumenten. 
Lagstiftarna har tänkt förbättra prisbildningen på finansiella instrument genom att öka 
genomlysningen i samband med handel av finansiella instrument. Här åsyftar lagstiftarna att 
öka kraven på information om köp- och säljintressen före och efter handel med finansiella 
instrument. Syfte är att öka investerarnas valmöjligheter, stimulera förnyelse, sänka 
transaktionskostnaderna och effektivisera marknadernas prisbildning. Detta skall i 
förlängningen öka konkurrensen mellan handelsplatser. Det avgörande, för att på ett 
tillförlitligt sätt studera förändringen i prisbildningen, är kopplingen som görs till 
informationsflödet. Det ställs krav på värdepappersinstituten att rapporteringen av gjorda 
avslut (tid, pris etc.) görs så snabbt som möjligt. En koppling görs även till likviditeten i den 
mening att om genomlysningen är god kommer investerare att röra sig till den marknadsplats 
där prissättningen är bäst och på så vis kommer likviditeten att öka på den marknadsplatsen.29      

3.1.3 Likviditet 
I vårt samhälle är pengar den godtagbara bytesförmedlaren för de transaktioner vi gör, en så 
kallad penningekonomi. En penningekonomi karakteriseras av att man i all organiserad 
handel köper varor för pengar och pengar för varor, men inte varor för varor30. Anledningen 
till att vi accepterar detta system är för att vi vet att vi vid senare tillfälle kan köpa eller sälja 
ytterligare varor för pengar. I och med att pengar har en bytbarhet är den också likvid. Pengar 
är den mest likvida varan eftersom den går lätt och snabbt att handla med. Ju snabbare och 
lättare det går att genomföra transaktioner ju högre blir likviditeten.31 
 
Lagförslaget skall förbättra likviditeten inom värdepappersmarknaden. Detta skall uppnås 
genom värdepappersmarknadens naturliga koncentrationstendenser, då orderflöden attraherar 
orderflöden. En ökad likviditet på en marknadsplats illustrerar även att den statiska 
konkurrensen har ökat. Mer om detta nedan.  

3.1.4 Statisk kontra dynamisk konkurrens  
När regelverken inom Europa harmoniseras skapas incitament för företagen att samordna och 
koordinera handeln med finansiella instrument. Det skapas alltså naturliga 
koncentrationstendenser när legala barriärer tas bord. Detta har lagstiftarna också noterat i 
propositionen och försöker komma runt problematiken genom att införa generösare regler för 
så kallade MTFer. Syftet med arbetet blir således att utvärdera om detta har fått den 
önskvärda effekten som lagstiftarna tror. När legala barriärer tas bort så uppstår 
koncentrationstendenser, vilket sedmera ger upphov till stordriftsfördelar och i förlängningen 
att likviditeten ökar, den statiska konkurrensen och effektiviteten förbättras alltså. Dock finns 
risken att det enbart uppstår en stor handelsplats om så förblir fallet. Därav försöker 
lagstiftarna åstadkomma en mer dynamisk konkurrens och effektivitet i och med de 
generösare reglerna för uppstartande av MTFer. På detta sätt bör konkurrensen mellan 
handelsplatser också öka. 
  
Resonemang om statisk och dynamisk konkurrens återfinns i stor omfattning inom 
konkurrenslitteraturen på företagsekonomiområdet. Statisk konkurrens uppstår när företag 

                                                 
29 Regeringens proposition 2006/07:115 ”Ny lag om värdepappersmarknaden” 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/10/75/d0122a8b.pdf (2007-12-11) 395 
30 Klas Fregert och Lars Jonung, Makroekonomi. Teori, politik & institutioner, (Lund: Studentlitteratur, 2005) 
209 
31 Ibid. 
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begränsar sin verksamhet till en industri. I vårt fall innebär det att den statiska konkurrensen 
ökar när investerare handlar på en och samma handelsplats, konkurrensen om order ökar då. 
Dynamisk konkurrens är precis om termen antyder att företagen skall vara mer dynamiska och 
explorativa och på så vis utforska marknader och öka konkurrensen. Översatt i MiFID-termer 
innebär detta en ökad konkurrens mellan handelsplatser. För att uppnå både statisk och 
dynamisk konkurrens samtidigt krävs att handelsplatser nischar sig. Det framhålls också att i 
det långa loppet kommer den dynamiska konkurrensen att få bättre genomslag på 
konkurrensen inom branscher.32  

3.2 Huvudsaklig teori 

3.2.1 Ekonomisk teori om konkurrens  
Konkurrens är den situation som uppstår när det finns flera oberoende aktörer på en marknad. 
Konkurrens bör vara gynnsam för konsumenterna eftersom priset för varan förväntas hamna 
på gränsen till ekonomisk lönsamhet för producenterna. Enligt ekonomisk teori brukar man 
närma sig konkurrensproblematiken genom att definiera två extremfall, perfekt konkurrens 
och monopol.33 Vidare definierar man ett antal mellanlägen som innebär olika former av 
imperfekt konkurrens. Vid en marknadssituation som karaktäriseras av perfekt konkurrens är 
alla företag i princip identiska och antalet företag är så stort att inget företag ser någon 
möjlighet att påverka vare sig pris eller försäljningsvolym på marknaden. Vid ett 
monopolscenario däremot, finns bara ett företag som då själv bestämmer pris och utbud34.35  I 
praktiken är det relativt ovanligt att en marknad kan beskrivas som antingen en 
monopolmarknad eller som en perfekt konkurrensmarknad. De många mellanformerna, där 
konkurrensen kan vara allt ifrån mycket stark till mycket svag, sammanfattas enligt 
nationalekonomisk teori av beteckningen imperfekt konkurrens eller oligopol.36  
 
För att mäta graden av konkurrens finns ett antal olika möjligheter, ett par av dessa är till 
exempel att titta på hur nära priset är marginalkostnaden, ju mindre skillnad mellan 
marginalkostnad och pris, ju mer konkurrens. En annan möjlighet är att titta på antalet företag 
samt antalet nyetableringar på en marknad.37  
 
Ovan beskrevs grundläggande förutsättningar för att konkurrens ska kunna uppstå. Det vill 
säga att inga betydande hinder får finnas för nyetableringar på en marknad. Dessa 
förutsättningar är nödvändiga för att konkurrens ska kunna uppstå. Dock finns vissa hinder 
som kan förhindra konkurrens trots att dessa förutsättningar är uppfyllda. Översiktligt kan 
man urskilja tre typer av hinder. För det första kan företaget utifrån sitt agerande hindra 
konkurrensen, till exempel genom att samarbeta i en kartell38. Den andra är att konsumenterna 
genom sitt beteende hindrar konkurrensen, till exempel så måste köparna faktiskt handla där 
priserna är som lägst för att priskonkurrens skall fungera. Slutligen så kan statens agerande, 
genom lagar och regler hindra konkurrens.39  
                                                 
32 Bengtsson M, Structural conditions for static and dynamic competition after deregulation, (CR Vol. 16, No. 1, 
2006) 20-21 
33 Roger Axelsson, Mikroekonomi, (Lund: Studentlitteratur, 2005)  
34 Ett monopolföretag möter ändå vissa restriktioner eftersom man inte kan ta ut ett högre pris än någon av 
köparna är villig att betala.  
35 Axelsson, Mikroekonomi  
36 Ibid. 
37 Jean Tirole, The Theory of Industrial Organization, (MIT Press, 1988) 
38 Kartellbildning är när flera företag inom en marknad samarbetar och sätter priser. 
39 Statskontoret, Konsekvenser av regleringar med tonvikt på effekter via förändringar i konkurrensen, (1995:5, 
Dnr 122/95-5) 14-22 
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3.2.2 De fem konkurrenskrafterna 
När företag ska konkurrera på en ny marknad är det viktigt att företagen är medvetna om vilka 
konkurrenskrafter som finns just på deras marknad. Vi har därför valt att beskriva vissa av 
dessa krafter närmare.  Vi anser även att de påverkar företagen på värdepappersmarknaden, 
som vi studerar. Vi har valt att börjar med att beskriva de fem konkurrenskrafterna som finns 
enligt Porter. Dessa är: nyetableringshot, substitutionshot, köpares och leverantörers 
förhandlingsstyrka och rivalitet mellan nuvarande konkurrenter.40 Dessa presenteras i en 
figur nedan. 
 

 
Figur 1 De fem konkurrenskrafterna 

 
Beroende av hur många och hur intensiva dessa krafter är påverkar de hur konkurrensen ser ut 
och hur lönsamheten påverkas, vilket i sin tur inverkar på vilken strategi företagen ska 
använda sig av. Branscher kan alltid påverkas av olika fluktuationer som råder på marknaden. 
Vissa är kortsiktiga så som till exempel konjunktursvängningar och strejker, dessa påverkar 
vinsterna/förlusterna för företagen under en viss period.41 Det är därför viktigare att titta på de 
grundläggande strukturer som finns inom en bransch när en strategisk analys skall 
genomföras. De grundläggande strukturerna kan också förändras över tiden, genom till 
exempel teknologiska och ekonomiska villkor. Men för att man ska kunna genomföra en 
strategisk analys är det viktigt att man förstår de branschstrukturer som råder. Så kallade 
”bubblor” är typiska händelser på marknaden som inte har med konkurrens att göra, utan 
beror av olika fluktuationer. MiFID ändrar situationen på marknaden mer grundläggande, då 
den påverkar marknaden på långsikt. MiFID innebär att aktörerna på värdepappersmarknaden 
måste ändra sina strategier för att kunna agera mer konkurrenskraftigt på en globalmarknad.   

 
När en bransch utsätts för nyetableringar medför det att de nya aktörerna vill vinna 
marknadsandelar, ny kapacitet och oftast väsentliga resurser.42 Detta leder ofta till att priserna 
pressas neråt eller att kostnaderna för branschföretagen stiger och detta leder till försämrad 

                                                 
40 Michael E Porter, Konkurrensstrategi, (ISL-förlag, Andra upplagan, 1983) 27 
41 Porter, Konkurrensstrategi, 28 
42 Porter, Konkurrensstrategi, 28 
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lönsamhet. Företag som förvärvar andra företag inom samma bransch för att täcka en större 
del av marknaden räknas också till en nyetablering.43 I och med att MiFID harmoniserar 
regelverket i Europa ökar möjligheterna för nyetableringar på värdepappersmarknaden.44 Ett 
sätt att studera hur nyetableringarna har påverkat konkurrensen är alltså att se på hur 
prissättningen har påverkats sedan MiFID trädde i kraft första november 2007. 
 
Företag inom en bransch kan producera substitutionsprodukter till redan befintliga produkter 
till ett förmånligare pris. Detta blir ett så kallat substitutionshot.45 Detta kan undersökas 
genom att titta på om företagen har utformat nya ”koncept” till sina kunder efter det att 
MiFID trädde i kraft. 
  
Genom att vara prismedvetna, bra förhandlare och efterfråga flera tjänster spelar köparna ut 
konkurrenterna mot varandra, detta beteende påverkar branschens lönsamhet. Köparens styrka 
beror på vilken ställning den har på marknaden, till exempel en kund som köper stora volymer 
eller har full information om marknaden.46 I och med att den europiska marknaden har 
öppnats upp innebär det också att kunderna blir fler och får fler alternativa handelsplatser att 
välja på. 
  
Beroende av vilken makt leverantören har på en marknad, kan den därifrån utnyttja denna. 
Leverantörens makt avgörs av till exempel hur många leverantörer som finns på marknaden, 
leverantörens produkter är en viktig del inom kundens verksamhet.47 Leverantörerna blir i 
detta fall diverse finansiella mellanhänder och till exempel företag som levererar IT lösningar 
till handelsplatserna.  
  
Många företag har samma eller liknade produkter och konkurrerar då med varandra genom till 
exempel prissättning, lansering av nya produkter och ökad kundservice. När en eller flera 
konkurrenter känner sig pressade eller ser ett tillfälle att förbättra sitt läge uppstår rivalitet.48 
Efter att MiFID trädde i kraft finns det möjligheter för nya aktörer att etablera sig på 
värdepappersmarknaden vilket bör leda till att det blir fler företag som konkurrerar med 
liknande tjänster.  
 
Dessa fem konkurrenskrafter anser vi ett bra sätt att utvärdera MiFIDs effekt på konkurrensen 
mellan handelsplatser på värdepappersmarknaden. Och vi kommer i analysen att titta på bland 
annat kundernas, leverantörernas och handelsplatsernas agerande sedan MiFID 
implementerades.    

                                                 
43 Porter, Konkurrensstrategi, 28 
44 Tumpel-Gugerell, Gertrude, The Competitiveness of European Financial Markets, Business Economics, Jul 
2007, Vol. 42 Issue 3, 14-20  
45 Porter, Konkurrensstrategi, 27 
46 Ibid., 28  
47 Ibid., 29  
48 Porter, Konkurrensstrategi, 27 
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3.2.3 The Structure-Conduct-Performance Paradigm  
The Structure-Conduct-Performance Paradigm (SCP-paradigmet) utvecklades på 1940-talet 
av Amerikanerna Edward Mason och Joe Bain som ett substitut till den neoklassiska teorin, 
som författarna inte tyckte innefattade den komplexitet som finns på en marknad. Paradigmet 
tar fasta på tre grupper av begrepp som bör påverka konkurrensintensiteten, dessa är:49 
 
• Strukturella villkor (Structure) 
• Aktörernas mål (Conduct) 
• Aktörernas agerande (Performance) 

 
För att på ett tillförlitligt sätt analysera en marknad krävs som utgångspunkt en grundläggande 
beskrivning av marknaden samt sambanden mellan dess olika begrepp (strukturella villkor, 
aktörernas mål och aktörernas agerande).50  
 
En marknads strukturella villkor är till exempel lagstiftning på marknaden eller antalet företag 
på en marknad. Antal företag och lagstiftning på en marknad spelar givetvis roll för hur 
aktörerna kommer att agera på marknaden.51 De strukturella villkoren ligger även till grund 
för många av aktörernas mål. Detta medför att marknadens struktur i princip bestämmer 
aktörernas beteende och val bland de önskvärda målen. Det utfall som sedan inträffar på 
marknaden kommer att påverka företagets målformulering och sedmera marknadens 
strukturella villkor. Förändringarna leder till ett nytt marknadsagerande och så fortsätter 
utvecklingen och påverkan. De strukturella villkoren anger förutsättningarna för aktörernas 
agerande och bestämmer därmed också deras konkurrensförmåga. Därigenom har dessa 
villkor betydelse för hur konkurrensen utvecklas på marknaden.52  
 
En grovt schematisk bild över hur det kan tänkas att SCP-Paradigmet skall uppfattas 
presenteras på nästkommande sida. Utgångspunkten är givetvis de strukturella villkoren 
(Structure).   
 
 
 

                                                 
49 Arne Anderson, Industriell Ekonomi, (Stockholm SNS förlag, 2003) 10 
50 Ibid. 
51 Bengtsson M, Konkurrensklimat och dynamik: En studie av interaktion mellan konkurrenter, Studier i 
Företagsekonomi, Umeå Universitet 1994, 14 
52 Anderson, Arne, Konkurrensintensitet på marknader – vad påverkar den?, Working Papers in Economics no 
16, June 1999, 6  
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  Figur 2 SCP-Paradigmet  
 
I SCP-paradigmet kan vi identifiera de faktorer som har en inverkan på konkurrensen på 
värdepappersmarknader.53 Uppbyggnaden av en marknads struktur är en faktor som påverkar 
konkurrensen, eftersom de strukturella villkoren avgör företagens förmåga att agera. Genom 
att analysera de strukturella villkoren kan vi se vilka konkurrensfördelar som respektive aktör 
besitter. En annan faktor är företagens mål, eftersom konkurrensen bygger på att företagen vill 
uppnå någonting. En tredje faktor är företagens marknadsagerande. Genom sitt agerande kan 
företagen förändra marknadsstrukturen och på så vis indirekt påverka konkurrensen. Analysen 
baserad på SCP-paradigmet möjliggör en sammanfattning av alla de faktorer som skapar och 
påverkar såväl faktisk som potentiell konkurrens på en marknad.54  
 
Denna teori bidrar till vår analys i den meningen att MiFID förmodligen har påverkat 
fundamentala strukturella villkor på värdepappersmarknaden. Såldes kommer MiFID att 
påverka de finansiella företag som verkar i anslutning till denna marknad i form av företagens 
mål och marknadsagerande för att uppnå dessa mål. Genom att studera om företagen ändrat 
sina mål och marknadsagerande efter MiFID kan man således härleda om konkurrensen har 
intensifierat.   

                                                 
53 Smith R, Round D, Integrating Strategic behaviour into competition analysis, The Antitrust Bulletin: Vol. 52, 
NO: 3 &4/Fall-Winter 2007, 633-660 
54 Anderson, Arne, Konkurrensintensitet på marknader – vad påverkar den?, Working Papers in Economics no 
16, June 1999, 6 
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3.3 Utvärderingsmodell  
Utifrån de teorier som vi presenterats kan vi identifiera två huvudområden som förändringen 
i konkurrensen kommer att synas via. 

 
Det har i tidigare avsnitt framkommit att MiFID förväntas gynna värdepappersmarknaden i 
form av en förbättrad konkurrens. Det framgår också att den förväntade konkurrensen skall 
vara både dynamisk och statisk, det vill säga mellan handelsplatser samt inom handelsplatser. 
För att utreda om MiFID uppfyller de i lagförslaget uppställda effektivitetsmålen om statisk 
och dynamisk konkurrens kommer vi nedan att presentera en undersökningsmodell som skall 
kunna tillämpas för att utvärdera MiFID. Denna undersökningsmodell utformas utifrån de 
teorier vi använt oss av i den teoretiska referensramens tidigare delar. Utifrån dessa teorier 
kommer vi att presentera två huvudsakliga områden som bidrar till förändringarna i 
konkurrensen. Vi kommer först att presentera dessa var för sig och sedan sammanföra dessa 
till en komplett modell. Denna modell kommer att ligga till grund för vår empiriska 
undersökning.   

3.1 Statisk konkurrens  
Vad gäller den statiska konkurrensen så menar lagstiftarna konkurrensen inom en 
marknadsplats, det vill säga konkurrensen om en order. Det har också framkommit att denna 
konkurrens förbättras om likviditeten är högre. Vi kommer därför att undersöka om 
likviditeten har blivit bättre på handelsplatserna efter MiFID.  
 
Med likviditet menas storleken på handeln, detta beskrivs mer ingående i problembakgrunden 
och i det inledande teorikapitlet. Förändringar i likviditeten kan bero på många saker. För att 
koppla förändringen explicit till MiFID kommer vi att undersöka om det uppstått några 
tendenser till samarbeten och sammanslagningar mellan börser och handelsplatser i olika 
länder. Det så kallade SCP-paradigmet är här en användbar utgångspunkt. Vi kommer att 
undersöka förändringar i följande punkter: 
 
• strukturella villkor  

• aktörernas mål  
• aktörernas agerande för att uppnå målen 

3.2 Dynamisk konkurrens  
Med konkurrens på interorganisatorisk nivå menas hur konkurrensen har förändrats mellan 
handelsplatserna, det vill säga den dynamiska konkurrensen. Det framkommer också i 
lagförslaget att denna konkurrens skall förbättras genom en fragmentering av 
marknadsplatserna, det vill säga regelverk för att starta och bedriva en handelsplats har 
förändrats. Bland annat för att stimulera till nyetableringar av alternativa handelsplatser. Vi 
har därav valt att använda oss av teorier som är hämtade från det huvudsakliga teorikapitlet 
angående: 
 
• nyetableringshot  

• substitutionshot  
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• köpares och leverantörers förhandlingsstyrka  

• rivalitet mellan nuvarande konkurrenter 

Porters fem konkurrenskrafter och SCP paradigmet har vissa likheter. De tar båda upp att 
nyetableringar påverkar konkurrensen. SCP paradigmet bygger vidare på resonemanget 
genom att påvisa vilka konsekvenser nyetableringarna får för de enskilda företagen. 
Nyetableringar gör att företagen ändrar sina företagsmål, vilket i sin tur ändrar företagens 
strukturer. Detta påverkar hur företagen agerar på marknaden, som i sin tur förändrar 
konkurrensen på marknaden. Vi sammanfattar det hela med att de grundläggande för båda 
teorierna bygger på att nyetableringar har en positiv inverkan på en ökad konkurrens.      
 
 
När vi sammanför dessa två teorier till en komplett modell får vi följande utseende: 
 

Figur 3 Sammanfattande modell 
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4. Praktisk metod   
I detta kapitel förklarar vi tillvägagångssättet vid den empiriska undersökningen. Val av 
datainsamlingsmetod, studiens urvalskriterier och en mer ingående presentation av 
respondenterna. Syftet med det praktiska metodkapitlet är att öka transparensen och 
tillförlitligheten i studien och det ligger till grund för det följande empirikapitlet.   
 

4.1 Kvalitativ forskning  
Det har med jämna mellanrum förts en kritik gentemot att klassificera forskning som antingen 
kvalitativ eller kvantitativ.55 Kritiken har bland annat fokuserat på att forskningen inte alltid 
går att placera i ett visst fack.56 Trots detta kommer vi nedan att redogöra för vår 
forskningsmetod.  
 
Vid kvalitativa studier ligger tyngdpunkten vid insamling och analys av karaktärer och 
egenskaper som de undersökta variablerna har. En annan undersökningsmetod är kvantitativa 
studier, där tyngdpunkten ligger vid logisk och mätbar fakta som det går att generalisera och 
dra slutsatser om. Enkelt kan man uttrycka sig som att den kvalitativa forskningen är mer 
inriktad på ord än på siffror, som den kvantitativa forskningen är.57       
 
Man kan kategorisera vår utredning som en kvalitativ. Datainsamling och bearbetning av 
materialet sker kvalitativt. Detta främst på grund av att tillgången till relevant kvantitativt 
material är svår att tillgå samt på grund av att vårt syfte kräver en sådan typ av 
forskningsmetod. Det kan vid en första anblick tyckas konstigt att vi har en positivistisk 
kunskapssyn och en kvalitativ datainsamlingsmetod. Då en kvalitativ studie, med en öppen 
intervjuform, ger respondenten upphov för fria tolkningar och associationer i och med MiFID. 
Det har även i metodlitteraturen gjorts kopplingar mellan hermeneutik och kvalitativt samt 
positivism och kvantitativt. Detta skall dock inte följas strikt. En positivistisk kunskapssyn 
kan kombineras med en kvalitativ forskningsmetod. Speciellt då vi inte lägger alltför stor vikt 
vid att tolka och förstå respondenternas resonemang och utsagor. Fokuset ligger istället i vilka 
faktiska åtgärder som har skett och vad som har hänt sedan MiFID implementerades. Det 
viktiga är inte att låsa sig vid diffusa begrepp och låta dessa styra forskningsprocessen. 
Snarare är det viktigt att redogöra för hur man förhåller sig till vetenskapen och hur man ser 
på det insamlade materialet. I och med detta samt så som problemformulering och syftet är 
formulerat passar sig en kvalitativ studie bäst.    

4.2 Datainsamlingsmetod  
När det gäller val av insamlingsmetod bör forskaren välja den metod som, givet de befintliga 
resurserna, kan ge data av så hög kvalitet som möjligt. Det vill säga den metod som ger det 
minsta totala felet. I en praktisk situation är däremot ett totalövervägande som detta svårt att 
göra och man får därför ta till vissa tumregler. Det är även helt möjligt att använda sig av flera 
undersökningsmetoder. Till exempel kombinera postenkäter med telefonintervjuer, detta 
kallas triangulering.58 Syftet med undersökningen bestämmer i princip val av metod, dock bör 

                                                 
55 Ercikan och Roth, What Good Is Polarizing Research Into Qualitative and Quantitative?, Educational 
Researcher, June/July, 2006, 14-23 
56 Åsberg R, Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen, Pedagogisk 
Forskning i Sverige 2001, årg. 6 nr 4, 270–292 
57 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, (Malmö: Liber ekonomi, 2005) 297–
298  
58 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik, (Lund: Studentlitteratur, 2006) 116 
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man vara medveten om att det teoretisk korrekta inte alltid går att genomföra i praktiken på 
grund av till exempel diverse praktiska frågor. Exempelvis pengar eller etiska skäl.   
 
Eftersom vi vill beskriva hur konkurrensen mellan handelsplatser på värdepappersmarknaden 
har förändrats sedan MiFID implementerades kan man säga att vår undersökning är så kallad 
deskriptiv. Vid en deskriptiv undersökning passar ett intervjuförfarande bra för att uppfylla 
syftet.59 På grund av respondenternas geografiska spridning valdes telefonintervju som 
intervjumetod. Telefonintervjuer tar en enligt metodteorin mindre tid och är billigare än 
besöksintervjuer60. Dock kommer intervjuerna att kombineras med sekundärt material som 
förklarar hur förändringar i konkurrensen märks på en marknad. Till exempel ett ökat antal 
företag, lägre priser, fler produkter, rörligheten på marknaden och förändringar i 
vinstnivåerna61. En kombination av intervjuer och dokumentstudie förefaller alltså vara ett 
rimligt metodval. Dessutom anser vi att en kombination av intervjuer och dokument uppfyller 
kraven på vår studie. Metodvalet förefaller yttermera vara praktiskt genomförbart.  

4.2.1 Dokument och sekundärdata  
Med sekundärdata avses data och information som finns dokumenterat sedan tidigare. Det vill 
säga dokument och artiklar som inte är sammanställda för den egna studien, men som är 
relevanta.62 Dokumentstudien har främst använts för att skapa en uppfattning om vad de olika 
aktörerna har för åsikter, men även vilka åtgärder som vidtagits, i samband med MiFID.  
 
Ekonomiska tidsskrifter, respektive handelsplats hemsidor, artiklar och pressmeddelanden har 
införskaffats och granskats. Tillvägagångssättet, och den påverkan som mer omfattade 
dokumentstudier får på en undersökning har givetvis berörts i metodlitteraturen. Det framgår 
där att sekundärt material är billigare än primärdata. Det framgår också att sekundärmaterialet 
ger en bättre möjlighet att följa specifika element över tiden. Dock berörs även vissa 
nackdelar med att basera större delen av undersökningen på sekundärt material. Till exempel 
ökar risken för inaktuella uppgifter eftersom datamaterialet inte är sparat i sitt ursprungliga 
skick. Undersökningens ursprungliga syfte kanske inte är detsamma som det nya. Ändrande 
avgränsningar av population och definitionen på variablerna är andra vanliga problem vid 
dokumentationsstudier.63  
 
Det måste också påpekas att när vi använder oss av till exempel facktidningar så har dessa 
artiklar påverkats av respektive journalist, vilket gör trovärdigheten mindre. Vi anser att det 
ökade fokuset på sekundärt material har gjort att vi ändå kan göra relevanta bedömningar om 
hur konkurrensen har påverkats mellan handelsplatser på värdepappersmarknaden. Inte minst 
på grund av vår medvetenhet om det sekundära materialets brister. Det faktum att vi har en 
positivistisk kunskapssyn och i princip enbart vill beskriva hur konkurrensen har förändrats 
gör också att sekundärt material kan användas med större tillförlitlighet än om vi till exempel 
skulle ha haft en hermeneutisk kunskapssyn.   

4.2.2 Intervjuer  
Det snabbaste och ett av de billigaste sätten att samla in data är genom telefonintervjuer. 
Intervjuaren har vissa möjligheter att medverka till att svaren blir av högre kvalitet än i till 
                                                 
59 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport, (Lund: Studentlitteratur, 2005) 16-17 
60 Ibid., 95-98  
61 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4, Konkurrensen i Sverige, 38 
62Lundahl U, Skärvad P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: Studentlitteratur, 1999) 
131 
63 Dahmström, Från datainsamling till rapport, 115-119 
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exempel enkätstudier. Intervjuaren kan reda ut oklarheter och stimulera respondenten att ge 
detaljerade och precisa svar. Generellt sett får telefonintervjuer inte ta allt för lång tid, varför 
antalet frågor måste begränsas. Frågorna får ej heller vara för krångliga då det är svårare att 
fånga respondentens intresse när denne inte ser intervjuaren. Den absolut största fördelen med 
telefonintervjuer är snabbheten.64  
 
Vi kommer i vår utredning att genomföra kvalitativa intervjuer med representanter från 
myndigheter och handelsplatser (dessa presenteras senare). Syftet är, som nämnts, att 
utvärdera MiFIDs kortsiktiga effekter på konkurrensen mellan handelsplatser inom 
värdepappersmarknaden. För att uppfylla syftet kommer semi-strukturerade intervjuer att 
genomföras. En semi-strukturerad intervju är en intervju där forskaren ställer ett antal frågor 
från en generellt hållen intervjuguide, där möjlighet till variation samt komplettering av 
frågorna finns.65 Det finns också möjlighet för intervjupersonerna att själva styra intervjun 
och därigenom kommer deras egna uppfattningar fram66. I appendix 1 kan ni ta del av den 
intervjumall som låg till grund för telefonintervjuerna. Dock bör det noteras att denna guide 
inte följdes slaviskt och flera frågor behövde aldrig ställas eftersom de vävdes in i 
respondenternas svar. Att vi använder oss av en telefonintervju som datainsamlingsmetod har 
generellt sätt vissa nackdelar. Dessa har berörts ovan. Vi anser dock att det faktum att vi 
använt telefonintervjuer inte påverkar vår studie i en så stor omfattning. En anledning är 
eftersom vi har en positivistisk kunskapssyn och därmed enbart vill beskriva situationen. 
Hade vi istället eftersträvat att förstå och analysera företagens val så hade en besöksintervju 
varit mer passande.    

4.3 Urval och kriterier  
Vi genomförde ett avsiktligt urval som gick ut på att hitta och intervjua välinsatta personer på 
svenska handelsplatser, fondhandlareföreningen och finansinspektionen. 
Fondhandlareföreningen representerar banker och värdepappersinstitutens åsikter och 
Finansinspektionen står för en mer övergripande bild över den aktuella branschen. Vi har 
även varit i kontakt med nystartade företag. Dessa är MiFID Consulting AB, som fokuserar på 
finansiell rådgivning med anslutning till MiFID samt Cinnober och Neonet, som bland annat 
utvecklar teknik och i denna uppsats representerar leverantörernas synvinkel. I och med detta 
urval kan man säga att vår undersökning är att betrakta som en totalundersökning över de 
svenska handelsplatserna.  Antalet handelsplatser på den svenska värdepappersmarknaden är 
påtagligt begränsat. Det finns i princip enbart två reglerade marknader i Stockholmsbörsens 
Nordiska lista (OMX) och Nordic Growth Market (NGM). Handelsplattformer som finns är, 
Stockholmsbörsens First North, NGM MTF, Aktietorget och snart Burgundy. Det begränsade 
antalet handelsplatser medför att den påverkan på studien som ett bortfall får är relativt stor. 
Detta har vi hanterat på så vis att de företag som inte kunnat ställa upp på intervjuer har 
granskats noggrannare vad gäller det sekundära materialet. Vårt urval består av handelsplatser 
i Sverige. Dessa är OMX, NGM, Aktietorget och Burgundy. Finansinspektionen står för en 
övergripande syn och Fondhandlareföreningen står för kudnernas syn. Cinnober och Neonet 
som står för leverantörerna syn. I och med detta urval tycker vi att vi täcker upp hela 
branschen. 

                                                 
64 Dahmström, Från datainsamling till rapport, 95-98 
65 Bryman och Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 595 
66 Idar Magne Homle och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
(Lund: Studentlitteratur, 1997), 101 
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4.4 Intervjuernas genomförande  
Med intervjumetod, urval samt dess kriterier fastställda är ramarna för intervjuerna satta. I 
detta avsnitt beskrivs hur intervjuerna genomfördes samt vilka som ställde upp. Vi började 
med att skicka ut e-brev till våra potentiella respondenter som vi sedan följde upp med 
telefonsamtal. Vid telefonsamtalen och e-breven beskrevs studiens syfte och en lämplig 
respondent efterfrågades, med erfarenhet om MiFID. Till vår stora besvikelse var det 
dessvärre många respondenter som inte hade tid eller möjlighet att ställa upp på en intervju. 
Detta till stor del på grund av den finansiella situationen som råder i världen idag. Däremot 
fick vi artikeltips av olika respondenter. Det måste då anses att sekundärdatan håller relativt 
hög kvalitet, till exempel hänvisade Finansinspektionen oss till en artikelserie på e24 som 
behandlar just konsekvenserna av MiFID samt deras egen utvärdering av MiFID. OMX 
hänvisade oss till deras informationsbroschyr om MiFID och MiFID Consulting AB 
hänvisade oss till statistikdatabaser över hur handelsmönstret hade förändrats. 
 
Intervjuerna genomfördes i en av författarnas bostad. Den ena författaren talade med 
respondenterna och den andre lyssnade på intervjuns karaktär samt antecknade. Tanken var att 
spela in och transkribera intervjuerna. Däremot fick vi problem med den tekniska utrustningen 
varför enbart en och en halv av intervjuerna splades in och transkriberades. Detta är givetvis 
ett problem då vi kan ha missat en del i vår analys. Det faktum att en av oss lyssnade och 
antecknande gör däremot problemet mindre samt att vi använde oss av så kallad 
deltagarvalidering67. Deltagarvalideringen gick till på så vis att vi i samtalet med 
respondenterna sa att vi efter ett tag skulle bifoga intervjun till de via e-brev. Vi genomförde 
tre längre intervjuer. En med finansinspektionen, en med OMX och en med 
Fondhandlareföreningen. Vi genomförde även fyra mailintervjuer, dessa var med Burgundy, 
Aktietorget, Neonet och Cinnober. Vissa av intervjupersonerna ville helst vara anonyma. 
Detta har vi givetvis respekterat och har valt att anonymisera alla personer. Dock inte vilket 
företag de representerar. Detta anser vi vara bra med tanke på att det primära är att se vad 
respektive företag har genomfört sedan MiFID implementerades.   
 
OMX  
OMX AB är det företag som driver Stockholmsbörsen. Företaget är även själv noterat på 
Stockholmsbörsen.68 Personen på OMX jobbade med presskontakter, personen jobbade även i 
den av OMX tillsatta MiFID-gruppen. Intervjun med OMX var av formell karaktär. Intervjun 
gick i något snabbt tempo men personen kändes väldigt professionell och svarade intresserat 
på frågorna. Intervjun tog cirka 20 minuter, halva intervjun spelades in och transkriberades.  
 
Finansinspektionen  
Finansinspektionen är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Deras 
syfte är att verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn samt att bidra till att det 
finansiella systemet fungerar effektivt och stabilt.69 Personen på finansinspektionen hade 
jobbat med MiFID i några år och var bland annat med och utformade finansinspektionens 
remissvar i och med MiFID. Intervjun med Finansinspektionen var av avslappnad och 
gemytlig karaktär. Intervjupersonen satt ensam på sitt kontor och visade stort intresse för våra 
frågor och svarade relativt utförligt. Intervjun tog cirka 20 minuter, denna intervju spelades 
inte in alls.   
 

                                                 
67 Bryman och Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder 308 
68 http://omxnordicexchange.com/omoss 2008-12-05 
69 www.fi.se 2008-12-05 
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Fondhandlareföreningen  
Svenska Fondhandlareföreningen är en branschorganisation för företag som handlar med 
värdepapper.70 Exempel på dess medlemmar är Avanza, Handelsbanken, Kaupthing, 
Länsförsäkringar och Nordnet. Fondhandlareföreningen står för kundernas infallsvinkel på 
MiFID eftersom till exempel Avanza och Handelsbanken är handelsplatsernas kunder. 
Intervjun med fondhandlareföreningen blev utförlig och väldigt lyckad. Intervjun tog cirka 40 
minuter, spelades in och transkriberades. Intervjupersonen var mycket kunnig och förklarade 
intresserat deras syn på MiFID. Intervjun var dessutom den sista vi genomförde vilket gjorde 
att vi kunde vara mer specifika i våra frågor och hade mer rutin angående intervjuförfarandet. 
Intervjupersonen hade jobbat mycket med MiFID och bland annat varit med och utformat 
Fondhandlareföreningens remissvar angående direktivet.  
 
Burgundy   
Burgundy är en nystartad handelsplats (MTF) för nordiska värdepapper. Bakom satsningen är 
ett stort antal banker och fondkommissionärer, däribland Avanza, Nordnet, SEB, 
Handelsbanken, Swedbank.71 Intervjupersonen på Burgundy ville att vi skulle maila 
intervjufrågorna så att personen kunde svara när denna hade tid. Vi fick drygt två A4:a sidor 
skriftligt svar av intervjupersonen, vilket får anses som relativt lyckat. 
 
Nordic Growth Market  
Nordic Growth Market (NGM) är en svensk auktoriserad marknadsplats som anordnar köp 
och försäljningar av värdepapper. Precis som på Stockholmsbörsen kan olika företag här 
notera sina aktier.72 Trots åtskilliga försök lyckades vi aldrig etablera kontakt med någon på 
NGM. I det empiriska avsnittet har vi således enbart dokument från deras hemsida, 
årsredovisningar och uttalanden i tidsskrifter. 
 
Aktietorget 
Aktietorget är en marknadsplats som har fokus på växande entreprenörsledda företag. 
Aktietorget erbjuder bolagen hög service, låga priser och ett väl anpassat regelsystem som ger 
ett gott investerarskydd. AktieTorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens 
tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform.73 Precis som i Burgundys fall 
ville intervjupersonen besvara frågorna på mail. 
 
Cinnober, Neonet och MiFID Counsulting AB 
MiFID Counsulting AB är ett konsultföretag som specialiserat sig på handel med finansiella 
derivat. Företaget arbetar främst med strategisk rådgivning, affärsutveckling, 
marknadsundersökningar och projektledning inom värdepappershandel med koppling till 
MiFID.74 Vi har haft kontakt med MiFID Counsulting och har fått tips på statistik samt 
webplatser att hämta information ifrån.  Cinnober och Neonet är företag som vi betraktar som 
leverantörer till börser och handelsplatser. Företagen levererar bland annat teknik och IT-
system. Vi har genomfört mailintervjuer med Cinnober och Neonet för att få deras syn på 
MiFID. 
 

                                                 
70 www.fondhandlarna.se/medlemmar 2008-12-05 
71 http://www.burgundy.se 2008-12-03 
72 www.ngmholding.se/main.aspx?siteid=www.ngmholding.se&language=SE 2008-12-03 
73 http://www.aktietorget.se/AboutGeneral.aspx?Language=1 2008-12-03 
74 www.mifid.se 2008-12-01 
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4.5 Bearbetning av intervjuer och dokument 
Efter intervjuernas genomförande bearbetades materialet till en löpande text. Därefter 
skickades materialet bigogat per e-brev till respektive respondent för så kallad 
deltagarvalidering.75 Detta gjordes för att intervjupersonerna skulle få chansen att kontrollera 
om vi uppfattat allt korrekt. Däremot nyttjades inte detta av någon respondent. Författarna 
anser trots detta att denna metod ökar tillförlitligheten i studien.  
 
Dokumentationen införskaffades inledningsvid via databasen Affärsdata vid Umeå 
Universitetsbibliotek. Vi sökta först fram respektive företag och började med att granska 
årsredovisningarna. Därefter övergick vi till pressmeddelanden och artiklar i tidsskrifter. 
Sedan besökte vi respektive företags hemsidor och sökte på MiFID. Avslutningsvis användes 
Google som sökmotor. De dokument som införskaffats för studien lästes först generellt. 
Därefter bearbetades det mer ingående och jämfördes med annan dokumentation. Sådan som 
vi läste i tidsskrifter försökte vi även hitta underlag för i årsredovisningar och 
pressmeddelanden. Den del av dokumentationen som respondenterna givigt oss anser vi 
generellt sett hålla högre trovärdighet än den dokumentation som vi införskaffat själva.  

4.6 Kritik   
De intervjuer som vi genomförde flöt på bra. Med vissa undantag kunde frågorna besvaras av 
respondenterna. Vissa punkter bör dock kommenteras ytterligare. För det första så har ingen 
av författarna någon erfarenhet av intervjuer. Detta kan ha påverkat vårt beteende och i 
förlängningen respondentens svar. Det kan även vara en anledning till att vi inte lyckades 
genomföra mer intervjuer. Det få antalet genomförda intervjuer är ett problem, som vi 
förvisso försökt komma runt genom sekundärdata, men som kan ge en skev bild av 
handelplatserna på värdepappersmarknaden. Dock har finansinspektionen det övergripande 
ansvaret över marknaden och fondhandlareföreningen sina medlemmars intresse. OMX har i 
särklass den största delen av handeln och Burgundy är den starkaste utmanaren. Detta gör att 
vi, trots bortfall, tycker att vi täcker upp större delen av branschen.  
 
En sak som vi märkte under intervjuerna var att vissa respondenter tenderade att resonera om 
vad vissa åtgärder borde få för effekt istället för att säga exakt vad som har hänt hittills. De 
har så att säga antagit att vissa saker kommer att hända eller har hänt. Detta anser vi vara ett 
problem då det inte visar på vad som faktiskt har hänt. Vi har hanterat detta i studien på så vis 
att om det har upprepats av andra respondenter, eller antagits i sekundärdatan, så har vi tagit 
upp det i analysen också. Ett exempel är fondhandlareföreningens och finansinspektionens 
syn på att MiFID kan ha skapat inträdesbarriärer. Varken fondhandlarna eller 
finansinspektionen kunde visa att så faktiskt var fallet. Utan det var enbart deras egna 
utsvävningar om en av MiFID tänkbara effekter för branschen. En annan sak som hände under 
en intervju var att respondenten bad oss vara mer specifika i frågorna. En annan betonade att 
MiFID var lika med effekter i hela Europa och att Sverige bara är en liten del. Vi kan också 
ställa oss kritiska till att inte samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Det faktum 
att vi hade en och en halv transkriberad intervju betraktar vi som en stor besvikelse. Trots att 
vi förde detaljerade anteckningar över varje intervju så märkte vi en skillnad i hur mycket 
material som man, av någon anledning, inte hör när man bara antecknar. Detta kan ha medfört 
att vi missat en del viktig information från respondenterna. Detta får problemet att 
pålitligheten i studien minskas. Problem mildras dock av deltagarvalideringen.   
 

                                                 
75 Bryman och Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 308 
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Ett annat problem med studien är att vi genomförde många mailintervjuer. Dessa får anses ha 
lägre trovärdighet än telefonintervjuerna. En nackdel med mailintervjuerna var att vi inte fick 
lika utförliga svar samt att vi inte kunde ställa följdfrågor. Andra nackdelar är att vi faktiskt 
inte kan vara säker på vem som har svarat på intervjun. Vi anser trots detta att 
mailintervjuerna är bättre än ingenting alls.  
 
Vad gäller det sekundära materialet bör det tilläggas att det har en lägre trovärdighet än 
intervjuerna. Främst på grund av att vi inte fått informationen direkt från en respondent som 
representerar en handelsplats. Detta får effekten att vår studies trovärdighet minskar. Bristerna 
i det sekundära materialet består främst av att vi tolkar och uppfattar något som redan har 
tolkats och uppfattats av någon annan. Det ska dock påpekats att vi använt oss av flera olika 
sekundära källor, som oftast visat på samma sak, vilket gör att det får ses hålla en högre 
kvalitet än om vi inte gjort på det sättet. Dessutom fick vi tips på sekundär läsning av våra 
respondenter vilket självklart höjer trovärdigheten i det materialet. Ett exempel är att 
finansinspektionen sa att e24 ingående hade följt MiFIDs utveckling och hänvisade oss till 
artiklar där för vidare läsning om hur MiFID har påverkat branschen.   
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5. Empiri   
I empirikapitlet introducerar vi de resultat som dokumentstudien och intervjuerna har gett 
oss. Den empiriska presentationen är tänkt att ge en så realistisk beskrivning som möjligt av 
hur konkurrensen har förändrats mellan handelsplatser på värdepappersmarknaden. Det 
empiriska upplägget följer hur lagstiftarna hade tänkt att MiFID skulle påverka 
konkurrensen. Det delas därför in i prisbildning, likvititet samt nyetableringar och avslutas 
med en sammanfattande empiri. 

5.1 Prisbildning  
Centralt vid insamlandet av material beträffande förändringar i prisbildningen var kopplingen 
som gjordes till informationsflödet i syfte att öka genomlysningen. Det vill säga, bland annat, 
kraven på att rapportera information om affärerna.76 
 
Fondhandlareföreningen förklarar att det innan MiFID fanns ett lagreglerat monopol som 
infördes av en borgerlig regering. I och med detta monopol ansågs det viktigt att alla affärer 
samlades på en plats för att garantera bästa pris. Senare insåg lagstiftarna att det inte 
behövdes. I och med MiFID har det öppnats upp för konkursen. Denna effekt är väldgt 
påtaglig och tydlig. Det har uppstått ett stort antal nya marknadsplatser det senaste året som 
konkurerar med de befintliga handelsplatserna. Det tydligaste är att konkurrensen har tagit 
sikt på de mest omsatta aktierna. Detta har lett till tendenser av prisskillnader i de mest 
omsatta aktierna och andra aktier. I förlängningen leder detta till en väldig priskonkurrens. 
OMX måste till exempel sänka sina egna omkostnader med upp emot 80 procent för att vara 
fortsatt konkurrenskraftiga. Intervjupersonen fortsätter:  
 

”Prissättningen på finansiella instrument är relativt komplex men det leder till 
radikalt sänkta priser för att göra en aktieaffär i och med MiFID.”77   

 
Fondhandlareföreningen påpekar också att implementeringen av MiFID har inneburit stora 
kostnader för dess medlemmar. Det handlar främst om investeringar i IT-system samt 
kostnader som är förknippade med införandet av nya rutiner vad gäller avtal, 
informationsinsamling, utbildning av personal samt kostnader för att informera kunder om 
MiFID.  Fondhandlareföreningen hävdar även att dessa ökande administrativa kostnader i 
slutändan har drabbat investerarna. Eftersom värdepappersbolagen tvingas ta ut högre 
kostnader för sina tjänster.78 Fondhandlareföreningen anser att också att MiFID gynnar de 
större firmorna i och med så kallade stordriftsfördelar. Detta på grund av att MiFID, per 
transaktion, kommer att kosta mer för de mindre företagen än för de större. 
Fondhandlareföreningen påstår också att dessa ökade kostnader kan ge upphov till 
inträdesbarriärer.79 Det har i och med MiFID också uppstått en reglering för så kallade post-
trade-trancactions. Detta betyder att alla affärer måste publiceras, även efter den är 
genomförd. Det spelar ingen roll var affären är gjord, den ska alltid publiceras. Om inte 
marknadsplatsen då har konkurrenskraftiga priser, kan ändå medlemmarna göra affärerna 
direkt emellan sig själva och publicera affären efteråt själva. Detta leder enligt 
fondhandlareföreningen till ytterligare press på marknadsplatserna att håll attraktiva priser. 
Fondhandlareföreningen anser att detta är en intressant utveckling, det är alltså ett värde i 
rapporteringen, ett värde att få information om priserna. För att förtydiga effekten kan det 

                                                 
76 Teoretisk referensram 3.1.2  
77 Intervju med fondhandlareföreningen 10 december 2008 
78 Ibid.  
79 Ibid. 
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antas att två storbanker har gjort en affär med varandra. Enligt de gamla reglerna skulle de 
sedan skicka informationen om affären till Stockholmsbörsen som tog betalt för tjänsten, cirka 
400kronor. Idag kan en sådan transaktion vara i princip gratis och allmännheten får i princip 
samma information.80 
 
Finansinspektionen framhåller att det nya transaktionsrapporteringssystemet som en stor 
förändring. Rapporteringssystemet innebär att värdepappersbolagen måste rapportera alla 
transaktioner till finansinspektionen istället för till börsen. Rapporteringskraven innebär även 
att de värdepappersbolag som förut genomförde ordrar utanför börsen, nu ändå måste 
rapportera affärerna till finansinspektionen. Kraven på transaktionsrapportering är 
förknippade med vissa kostnader för värdepappersbolagen. Det rör sig främst om 
implementerings- och underhållningskostnader. Finansinspektionen anser att de ökade kraven, 
totalt sett, är gynnsamt för alla parter då transparensen ökar betydligt.81 Angående 
prissänkningar säger finansinspektionen att kraftiga sänkningar är att vänta. Det kan handla 
om att det blir uppemot 80 procent billigare än dagens prisnivåer för banker och 
värdepappersmäklare att koppla upp sig emot handelsplatser.82  
 
Burgundy upplever MiFIDs effekter som positiva och intervjupersonen skriver bland annat:  
 

”Om inte MiFID hade öppnat upp konkurrens om att uppta redan lista 
värdepapper på en handelsplattform, så hade Burgundy troligtvis inte existerat.” 

     
Deras förhoppningar på MiFID var att lagförslaget skulle öppna upp börsmonopolet och öka 
konkurrens mellan olika marknadsplatser. Detta borde sedan leda till pressade kostnaden för 
att handla med värdepapper.  Burgundy anser att de kommer att agera som prispressare för 
handel med Nordiska värdepapper. Intervjupersonen skriver att det troligtvis blir deras 
konkurrenter som kommer att tjäna av MiFID-direktivets fria konkurens. Intervjupersonen 
upplever att konkurrenssituationen har förändrats starkt inom börs/marknadsplatsbranschen. 
Innan MiFID var implementerad fanns det ingen fri konkurrens om samma värdepapper, idag 
kan man handla samma aktie/värdepapper (Nordic Blue-Chip83) på cirka 5-7 
börser/handelsplattformar (MTF) i Europa. Burgundy upplever också att det sedan MiFID 
infördes att börser och handelsplattformarna har minskat sina handelsavgifter. Och de tror 
också att denna prispress kommer att försätta ett tag till.84  
 
Aktietorget upplever att det i och med MiFID har uppkommit många nya regler. En del  av 
dessa anser de även vara mycket oklara. De ser en ökad aktivitet från exempelvis 
Ekobrottsmyndigheten som enligt intervjupersonen verkar ha ambitionen att driva fall till 
domstol för att få fram prejudikat. På det hela taget anser de att MiFID är en ganska stor 
regelomvandling. Angående informationskraven så säger intervjupersonen att 
informationskraven för de listade bolagen måste följas upp av AktieTorget, på så vis finns en 
indirekt  inverkan. Men eftersom de valt att bli  handelsplattform  är  reglerna som gäller för 
reglerade marknad inte aktuella för  de bolag som listas hos Aktietorget. Intervjupersonen 
anser att det är för tidigt att säga hur konkurrenssituationen har förändrats. De vet bland annat 
inte hur de nya aktörerna kommer att verka. Intervjupersonen säger även att de anser att 

                                                 
80 Intervju med fondhandlareföreningen 10 december 2008 
81 Intervju med finansinspektionen 22 augusti 2008 
82 Ibid. 
83 Blue-Chip är  de största värdepapperna, dvs. de aktier som har den största omsättningen (t.ex H&M, Ericsson) 
84 Intervju med Burgundy 10 december 2008 
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prisbildningen på deras handelsplats inte har påverkats någonting och de har inte heller märkt 
av några prisförändringar sedan MiFID.85 
 
Burgundy presenterar i ett pressmeddelande statistik om prisförändringarna som hittills 
observerats i Europa. Det handlar om upp emot 80 procent billigare avgifter att handla på till 
exempel Chi-X istället för OMX.86  
 
Figur 4 Handelsavgifter på respektive handelsplats 
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OMX har minskat avgifterna för aktiehandel med ungefär 20 procent sedan MiFID och mer 
sänkningar är på väg. På frågan om de kommer att vara billigare än sina konkurrenter säger 
intervjupersonen att eftersom OMX erbjuder en fullsortimentshandel och till exempel 
kommer att ha mycket mer tjänster än Burgundy, som enbart kommer att ha Nordiska aktier, 
att de därav inte har som mål att fokusera på priskonkurrens. Intervjupersonen förklarar vidare 
att denne inte tror att priset kommer vara det avgörande i vilken handelsplats som investerare 
väljer, utan snarare vart likviditeten finns. Är likviditeten hög så leder det till fördelaktigare 
affärer. OMX kommer att fortsätta utvidga handelsrapporteringen för alla värdepapper inom 
EU. Intervjupersonen säger också att de i fortsättningen kommer att lansera nya tjänster för 
deras kunder samt nya transaktionsrapporteringstjänster.87 
 
Finansinspektionen har gjort en egen utvärdering av MiFID, Ett år med MiFID. 
Undersökningen omfattade 110 bolag som bedriver värdepappersrörelse, bland annat 24 
banker. Syftet med Finansinspektionens undersökning har varit att granska om företagen har 
rätt tillstånd, utvärdera hur företagen har anpassat sig till MiFID-regelverket samt att 
identifiera eventuella områden med avvikelser. Finansinpektionen har studerat riktlinjer, 
kundlistor och organisationsscheman, företagens muntliga presentation och intervjuer samt 
gjort stickprov av dokumentation. De områden som Finansinspektionen har undersökt är 
bland annat dokumentation, tillstånd, regelefterlevnad, intressekonflikter, handel, information 

                                                 
85 Intervju med Aktietorget 8 decenber 2008 
86 http://www.burgundy.se, Statistiken är sammanställd av FPK Research, Wagner, www.fpk.com  2008-12-05 
87 Intervju med OMX 22 augusti 2008 
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till kund och transaktionsrapportering. Undersökningen visar att företagens anpassning till 
MiFID är relativt god. Det finns dock vissa avvikelser i tillstånd och anpassning till MiFID-
reglerna. Finansinspektionen har också identifierat problematiska områden. Dessa är främst 
regelefterlevnad, tillstånd, intressekonflikter och penningtvätt.88 En del företag har tolkat det 
som att det räcker med att informera kunderna om produkterna och därefter antagit att de har 
rimliga kunskaper. Andra problem är att värdepappersbolagen har svårt att skilja mellan 
rådgivning och bästa möjliga orderutförande vid mäklarbordet. Mer problem som 
finansinspektionen identifierat är företagen anser att det ökade kraven på 
informationsutlämnandet är konkurrenskritiskt.89   
 
OMX har länge haft en speciell grupp som arbetar med implementeringen av MiFID. Arbetet 
har pågått i några år och på frågan om vilka åtgärder som OMX har vidtagit sedan MiFID 
säger intervjupersonen bland annat:  
 

”Vi har arbetat om handelsreglerna för våra medlemmar samt noteringskraven för 
bolagen för att få en överensstämmelse med MiFID och övriga europeiska börser. Vi 
har även omarbetat transparensvillkoren för att möta MiFIDs krav.” 

 
OMX anser att ett syfte med MiFID är att skapa ett liknande regelverk mellan olika former av 
handelsplatser över hela Europa. Därför kategoriseras de enligt reglerade marknader och 
MTFer. Dom gör också bedömningen att det finns en viss risk för fragmentering av 
börshandeln om alltför många MTFer öppnas. Ett sådant scenario kan i förlängningen ge 
upphov till ökade transaktionskostnader. Detta är dock inget som de har observerat än.90 
 
Som en konsekvens av de ökade kraven på information har e24 identifierat att nya 
tekniklösningar och företag som levererar dessa lösningar har ökat sedan MiFID. Till exempel 
företag som samlar och säljer information. Exempelvis har vi de svenska företagen Neonet 
och Cinnober, som båda tillhandahåller finansiell informationsteknologi åt handelsplatser.91  
 
Cinnober upplever att MiFIDs tydligaste effekt är fragmenteringen som uppstått. Det finns 
många nya MTFer som kämpar om marknaden för de mest likvida aktierna, vilket har givit 
prispress och konkurrens. Något de gamla monopolen, till exempel London Stock Exchange 
med flera har haft svårt att hantera. Detta har i sin tur givit möjligheter för konsolidering, till 
exempel att Nasdaq köper OMX. Cinnober upplever att de kan sälja system till många nya 
aktörer, bland annat Turquoise och Burgundy. Intervjupersonen tycker att de gamla börserna 
måste förstå att de också måste köpa nya system då nykomlingarna i markanden har mycket 
bättre system än vad de har. Angående prisbildningen säger de att aktiebörsernas priser för 
handel med de mest likvida aktierna har gått ned kraftigt i och med MiFID. Samt att de främst 
har tjänat på systemförsäljning. Där deras styrka ökat kraftigt då deras konkurrenter inte anses 
vara oberoende (bland annat OMX eller EuronextLiffe). Den kraftigaste prisförändringen 
märks då avgifterna från börserna och MTFerna är mycket lägre idag jämfört med 12 månader 
sedan. Intervjupersonen framhåller också att från deras perspektiv så är det viktigaste att 
trading beteendet kommer att fullständigt förändras då det nu finns många markandsplatser 
som listar samma aktier. Så kallade smart order routing kommer att införas av alla större 
aktörer.92  

                                                 
88 http://www.fi.se/MiFID1 2008-12-03 
89 www.fi.se/mifid1 2008-12-03 
90 Intervju med OMX 22 augusti 2008 
91 http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_51467.e24 2008-12-05 
92 Intervju Cinnober 9 december 2008 



30
 

 
Neonet säger att MIFiD har möjliggjort riktig konkurrens mellan marknadsplatser. De säger 
att de erbjuder handel på 34 marknader. Teknisk utveckling, konkurrens och avreglering har 
inneburit att transaktionskostnaderna minskat på alla marknder i Europa. De tycker att 
konkurrenssituationen främst har förändrats i och med att svenska aktier handlas nu på 
Nordiska Börsen, ChiX, BATS, Turquoise, NASDAQ OMX Europe med flera. Det innebär 
att marknaderna måste bli bättre för att behålla likviditet. De har utökat kundkretsen och har 
bland annat mycket nya kunder inom mäkleri och teknologi. Neonet upplever att det har blivit 
viktigare att knyta samman marknaders likvidieteter, vilket de försöker göra med deras 
europeiska konsoliderade orderbok, smart order routing technology och algoritmer. Neonet 
skriver att börsindustrin i Europa konsoliderades innan MiFID, Nasdaq köpte OMX, NYSE 
köpte Euronext, LSE köpte Börse Italiano och så vidare. Neonet framhåller också att 
teknologisk och affärsmässig utveckling spelar oerhört stor roll för en sån här industri.93   
 
E24 har även genomfört en utfrågning till Handelsbanken, SEB, Swedbank, Avanza och 
Nordnet angående bland annat deras courtage avgifter. Bankerna svarar att tanken är att sänka 
courtageavgiften gentemot slutkunden. De anser dock är det för tidigt att säga något om det 
just nu. Bankerna måste i och med MiFID koppla upp sig mot fler handelsplatser för att möta 
kraven om bästa möjliga orderutförande. Det vill säga bankerna måste handla aktier där det är 
billigast för kunderna. Det framkommer också att många banker har planer på att koppla upp 
sig emot fler handelsplatser och många är redan idag uppkopplade emot till exempel Chi-X. 
Det framgår också att bankerna har stora förhoppningar på Burgundy. Redan idag märks en 
prispress gentemot bankerna eftersom handelsplatserna sänker uppkopplingsavgiften. Dock 
har det inte observerats att denna prissänkning kommer slutkunden till nytta. Vinsterna verkar 
stanna hos bankerna än så länge.94 

5.2 Likviditet   
Förändringarna vad gäller likviditeten skall uppnås genom värdepappersmarknadens naturliga 
koncentrationstendenser. Eftersom orderflöden attraherar orderflöden. Det blir därför centralt 
att observera om marknadsplatser tenderar att samarbeta eller slås samman samt om 
marknadsplatser har tagit upp fler företag till handel eftersom de nu inte behöver bolagens 
samtycke till detta. I den teoretiska referensramen framhålls att för att studera förändringar i 
likviditeten ska vi studera marknadens strukturella villkor, aktörernas mål samt aktörernas 
agerande för att uppnå målen.  
 
OMX har för att möta MiFIDs krav tillsatt en grupp som arbetar med direktivet. Gruppen 
benämns MiFID Service Menu och har framför allt arbetat med att möta tre förväntade behov 
som de tror kommer i och med MiFID. Dessa är enligt intervjupersonen att försäkra bästa 
möjliga orderutförande, möta MiFIDs ökade krav på transparens samt att skapa nya 
marknadsplatser som följer MiFIDs regelverk, det vill säga etablera MTFer95.  
 
OMX MiFID Service Menu innefattar alla tjänster som syftar till att hjälpa kunder att möta 
kraven som kommer i och med MiFID och skapa nya konkurrensfördelar. OMX har redan 
tagit ett antal steg som är en del av MiFID Service Menu. Bland annat har de nyligen infört en 
tjänst som hjälper kunder att försäkra bästa möjliga utförande genom att erbjuda högre 
transaktionshastigheter. OMX jobbar också mycket med att förbättra den befintliga 

                                                 
93 Intervju med Neonet 9 december 2008 
94 http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_653315.e24 2008-12-05 
95 Intervju med OMX 22 augusti 2008 
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handelsstrukturen. De har därför god kontakt med sina kunder för att få feedback och kunna 
utvärdera att transaktionerna sker till bästa möjliga utförande. För att försäkra bästa möjliga 
orderutförande har OMX utvecklat tre olika tjänster. För det första har det infört en så kallad 
liquidity services. Det innefattar att OMX har förbättrat sin handelsstruktur med tanken att 
optimera och effektivisera handelsavslut. För det andra har OMX inför ett så kallat best 
execution plug-in. Tanken med det är att tillhandahålla kvalitetsrapporter med bland annat pris 
information om att handla på OMX. Det avslutande steget för att försäkra bästa möjliga 
orderutförande är low latency services. I och med det ska OMX försäkra att de kan matcha 
alla investerares behov.96  
 
För att möta kraven på transparens måste OMX rapportera information både innan och efter 
handel. OMX anser att nya lösningar krävs för att kontrollera detta informationsflödet. För att 
möta dessa krav har OMX, även här, infört tre olika tjänster. För det första har de infört pre-
trade transparency facility. Detta syftar att möta MiFIDs krav på rapporteringen av köp- och 
säljpriser som sker utanför ordinarie handelsplats. För det andra har OMX utvecklat trade 
reporting facility som skall försäkra att de möter MiFIDs krav på att rapportera pris, kvantitet 
och tid i realtid till finansinspektionen. Avslutningsvis har de också, för att tillgodose 
transparenskraven, utvecklat transaction reporting service. Detta är inget som de behöver i 
och med MiFID, utan någonting som OMX har infört för att skaffa sig konkurrensfördelar. 
Enligt MiFID måste investerare rapportera sina avslut till finansinspektinen, samt till dess 
motsvarighet i respektive EU land. Syftet med transaction reporting service är att hantera 
denna rapportering för alla regelövervakare i EU.97  
 
För att skapa nya marknadsplatser och ta fasta på de nya affärsmöjligheterna som MiFID 
skapar har OMX dessutom infört en handfull nya tjänster. Bland annat advisory, som syftar 
till att hjälpa kunder att utveckla affärsidéer. Project and Integration services, som syftar till 
att hjälpa kunder att starta marknadsplatser och utveckla nya handelssystem. Business 
operations som syftar att hjälpa kunder med den operativa verksamheten. IT operations syftar 
att tillhandahålla service för att hantera realtids avslut. Technology soulutions som handlar om 
att erbjuda teknologilösningar.98 
 
Vår kontakt på OMX förklarar att de, med deras erfarenhet, kommer att kunna hjälpa bland 
annat sina kunder att starta marknadsplatser och andra affärsverksamheter som följer MiFIDs 
regelverk. Eftersom de både bedriver börsverksamhet och är en teknikpartner når de en stark 
position. Inte minst genom att ständigt utveckla och förbättra effektiviteten på de finansiella 
marknaderna.99  
 

”Vi vet hur marknadsplatser fungerar och vilka komplexa tekniska infrastrukturer som 
de bygger på. Vi har erfarenhet från integrationen av den nordiska börsen som vi har 
tagit med oss till integrationen av de europeiska börserna.”  

 
NGM har på sin hemsida publicerat på vilket sätt de har jobbat med förändringarna som 
MiFID skapat. NGM fastslår där att implementeringen av MiFID har påverkat följande 
aspekter. Det har uppkommit nya konkurrenter och det sker förändringar bland de etablerade 
aktörerna. Likviditeten flyttas till nya handelsplatser eftersom börsmonopolet försvinner helt i 
hela Europa. De anser att nyckelordet i och med MiFID är flexibilitet. NGM har utvecklat 

                                                 
96 OMX MiFID Service Menu Brochure och Intervju med OMX 22 augusti 2008  
97 OMX MiFID Service Menu Brochure och Intervju med OMX 22 augusti 2008 
98 OMX MiFID Service Menu Brochure 
99 OMX MiFID Service Menu Brochure och Intervju med OMX 22 augusti 2008 
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sina tjänster i och med MiFID. De har infört nya prissättningsmodeller och flexiblare 
handelslösningar. Fokuset är att hjälpa deras medlemmar att göra bättre affärer. De tänker 
använda sin befintliga infrastruktur och addera nya funktioner. Fördelen anser NGM vara att 
deras kunder inte behöver nya IT-system och dylikt för att koppla upp sig gentemot 
handelsplatsen.100 NGM-börsen har även sedan slutet av februari 2008 tagit upp nya företag 
till handel på marknadsplatsen för att attrahera likviditet. Till exempel storbolag som 
Carlsberg, Ericsson, Hennes & Mauritz, Mærsk, Nokia, SEB, Statoil och Telia Sonera101. 
Sedan början av april har NGM dessutom erbjudigt kvällshandel i nordiska aktier.102 
 
För AktieTorget har MiFID inneburit att de har omorganiserat sin verksamhet från att 
klassificeras som auktoriserad marknadsplats till en så kallad MTF.103 Aktietorget har sedan 
MiFID arbetat mycket med kvalitetsäkrande åtgärder i samband med övergången till en MTF. 
De har införskaffat ett nytt kontrollsystem som gör att de får bättre kontroll över handeln på 
marknadsplatsen. Aktietorget anser att systemet ger dem högre trovärdighet gentemot sina 
kunder och finansinspektionen.104 Finansinspektionen är positiva till Aktietorgets åtgärder och 
anser att de är ett föredöme105.  
 
Intervjupersonen på Burgundy framhäver det faktum att det är många av investmentbankerna 
som gått samman och startat Burgundy som en potentiell framgångsfaktor. Tillsammans står 
Burgundys medlemmar för cirka 60 procent av handeln på Stockholmsbörsen. Tanken och 
förhoppningen är att den handeln istället ska gå över till Burgundy. Skulle det scenariot 
uppfyllas kommer Burgundy att ta en stor marknadsandel vad gäller handeln med Nordiska 
värdepapper.106   
 
I Dagens Industri diskuteras dagens finansiella läge i artikeln ”Neddragningar i finanssektorn” 
2008-04-11. Författaren ser en stor förändring jämfört med oktober 2007. I dagsläget råder det 
anställningsstopp och nedskärningar. Kerstin Hermansson, VD Fondhandlareföreningen, tror 
att MiFID kan ligga tillgrund för de utflyttningar av utländska finansbolag som pågår just nu 
och säger: 107 
 

"Det är klart att det påverkar hur man organiserar sin verksamhet. Det ger nya 
möjligheter att koncentrera verksamheten till en ort."  

5.3 Nyetableringar    
Intervjupersonen på Finansinspektionen förklarar att man kan notera en tillkomst av så 
kallade MTFer lite överallt i Europa. Bland annat har Turquoise och Chi-X tillkommit. I 
Sverige förbereder storbankerna införandet av Burgundy, en svensk MTF. Intervjupersonen 
förklarar att alla de här nya handelsplatserna naturligtvis kommer förändra konkurrensbilden 
och bör ta marknadsandelar från de etablerade börserna.108 Detta bekräftas också av en artikel 
på e24 där det framgår att Chi-X har tagit en genomsnittlig andel om 13 procent från 

                                                 
100 http://www.ngm.se/main.aspx?siteid=www.ngm.se&language=SE 2008-12-03 
101 http://www.ngm.se/main.aspx?siteid=www.ngm.se&language=SE 2008-01-14  
102 http://www.ngm.se/main.aspx?siteid=www.ngm.se&language=SE 2008-02-04  
103 http://www.aktietorget.se/CompanyFAQ.aspx?Language=1 2008-12-03 
104 http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=5067 2008-12-03 
105 http://www.aktietorget.se/pressdocs/Aktietorget/4928/AktieTorget%2020071105%207.pdf 2008-12-03 
106 Intervju med Burgundy 10 december 2008 
107 Neddragningar i finanssektorn, 
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\04\11\279035&sectionid=, 2008-12-05 

108 Intervju med finansinspektionen 22 augusti 2008 



33
 

Londonbörsens 100 mest omsatta företag.109 Finansinspektionen påpekar också att det kan 
uppkomma vissa typer av inträdelsebarriärer i och med MiFID. Trots att regelverket öppnar 
upp möjligheter och har en avreglerande effekt är det nämligen väldigt svåröverskådligt och 
detaljstyrt. Vilket kan uppfattas som komplicerat, dock finns betydande fördelar om man väl 
sätter sig in i det betonar finansinspektionen.110   
 
Några av Fondhandlareföreningens medlemmar handlar på de andra marknadsplatserna, Chi-
X och Turquoise. Det intresanta i denna fråga är att handeln inte nödvändigtvis behöver 
flyttas. Ur Stockholmsbörsens synvinkel behöver inte handelns flyttas för att priset ska 
justeras. Stockholmsbörsen är fortfarande hemmamarknaden för svenska aktier. När det var 
börsstopp den andra och tredje juni 2008 så upphörde även handeln i svenska aktier på Chi-X. 
Det är en väl fungerande prismekanism än så länge är den dock begränsad till 
hemmamarknaden men detta kan förändras på sikt. Konkurrensen kommer att bli än 
påtagligare.111  
 
Om alltför många handelsplatser startas anser Fondhandlareföreningen att det finns en risk för 
fragmentering av prisbildningen eftersom likviditeten sprids på flera handelsplatser. Detta är 
en nedsida med MiFID. Det finns dock en möjligt att det via matematiska handelssystem går 
att hantera detta ändå. Routingfasiliteter, det vill säga ordrar som läggs på en handelsplats 
routas om till andra handelsplatser där det är billigast i de aktuella papperna. Det bör finnas ett 
visst intresse från till exempel OMX att tillhandahålla ett sådant system.112 
Fondhandlareföreningen tror att MiFIDs utveckling i fortsättningen kommer att leda till att 
det blir några regionala börser som tar hand de minsta värdepapperna. Till exempel som NGM 
och Aktietorget i Sverige. Stockholmsbörsen som har hela segmentet och andra börser som 
till exempel Chi-X som har inrikting på blue-chipe-aktier.113  
 
Fondhandlarnas medlemmar har haft mycket frågor kring hur man skall tolka MiFID. Dess 
medlemmar har haft mycket synpunkter på prisbildningen, det vill säga vad det kostar att göra 
en affär på Stockholmsbörsen. MiFID disskuterades under flera år innan det implementerades, 
det tog ett tag innan fondhandlarnas medlemmar började inse MiFIDs möjligheter. Så sent 
som ett år innan starten var man inte medveten om dess fördelar. Sedan implementeringen i 
november 2007 har det, enligt intervjupersonen, varit en fullkomplig explosion av händelser. 
Nya marknadsplastser har öppnat, nya tjänster erbjuds, handel över gränser och så vidare. Allt 
detta är ett resultat av den ökade konkurrensen som MiFID medför. Fondhandlareföreningen 
säger också att det finns tendenser till sammarbeten mellan värdepappersbolag och mellan 
handelsplatser. Intervjupersonen påpekar att denna bransch är intressant i det avseendet att 
aktörerna är både varandras kunder och konkurrenter. Burgundy startades till exempel för att 
ett antal värdepappersbolag såg en oro för att MiFID i praktiken enbart skulle underlätta 
konkurrensen i så kallade blue chip aktier. Burgundy gör även att konkurrensen i små 
värdepapper blir bättre. Faktumet att banker och värdepappersbolag är varandras största 
kunder och konkurrenter, gör att det finns incitament att rationallisera och effektivisera 
handeln. Detta gör att man kan se en infrastrukturomvandling, intervjupersonen tar till 
exempel vad som kommer att hända med Kaupting och Carnegie som ett exempel. 
Intervjupersonen tror även att det kommer blir fler liknande exempel framöver. 
Fondhandlareföreningen betonar att detta även beror på finanskrisen som påskyndar denna 

                                                 
109 http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_630723.e24 2008-12-03 
110 Intervju med finansinspektionen 22 augusti 2008 
111 Intervju med Fondhandlareföreningen 10 december 2008 
112 Ibid. 
113 Ibid. 



34
 

strukturomvandling. Denna utveckling anser intervjupersonen vara en bra och nödvändig 
utveckling. Konjunkturen gör att branschen får en tuff tid, kurserna har fallit så mycket att en 
genomsnittsaffär enbart är hälften så stor som den var för en månad sen. Infrastrukturen 
utvecklas hela tiden, bästa möjliga orderutförandefunktioner kommer att utvecklas. 
Funktioner så att ordrarna routas till den marknadsplats som för tillfället har det bästa priset 
kommer att utvecklas. Det kommer förmodligen att bli en mer komplex, men effektivare och 
säkrare handel säger intervjupersonen. Handelsplatserna kommer att routa ordrarna, 
handelsplatserna kommer alltså att koppla upp sig mot varandra och ordrarna skickas till den 
handelsplats som har det bästa priset.114  
 
Nasdaq OMX kommer att öppna en ny marknadsplats (MTF) i september 2008 vid namn 
Nasdaq OMX Pan European Market. Marknadsplatsen kommer att handla med det 300 mest 
omsatta aktierna i Europa. Detta är en effekt av MiFID. OMXs VD Bob Greifeld 
kommenterar beslutet i en artikel från e24:115 
 

“Europeiska kapitalmarknader möter en konkurrensomvandling liknande de 
förändringar som de amerikanska marknaderna genomgått under senare år. Vi 
positionerar oss för att tjäna våra kunder i kölvattnet av en regleringsförändring som 
kommer att slå undan de monopolistiska barriärer som har överlevt i Europa men som 
inte kommer att hålla i MiFID-miljön”. 

 
Nasdaq OMX Pan European Market är ett exempel på hur Nasdaq OMX snabbt drar nytta av 
viktiga tillväxtmöjligheter i och med MiFID. Marknadsplatsen kommer även att ha de 
snabbaste transaktionshastigheterna inom industrin med över 250 000 transaktioner per 
sekund.116  
 
E24 har främst konstaterat att MiFID, ur konkurrenssynvinkel, fått stort genomslag i Europa. 
Många alternativa handelsplatser, så kallade MTFer har startats och fler är på väg. För att 
nämna några så har CHI-X, Turquoise, Octopus, Equiduct och Bats samt den OMX initierade 
MTFen Nasdaq OMX Pan European Market öppnats. Alla verksamma ute i Europa. I Sverige 
har vi som nämnts Burgundy. Som har en nischning emot Nordiska värdepapper.117  
 
Enligt Burgundy så har det sedan MiFID blev implementerat startat fyra nya aktörer, dessa är 
NASDAQ EUROPÉ, BATS, Turquoise och Chi-X.  Nästa år startar troligtvis fyra till. Dessa 
är Burgundy, Equiduct, Arca Europé, Bajkal samt ICAP MTF Europé.118 Alla nämnda 
handelsplattformar kan/kommer man att kunna handla Nordic blue-chip aktier på. På 
Burgundy kommer man dock att kunna handla fullsortment av nordiska aktier. Chi-X är den 
aktör som har tagit störst marknadsandel av de traditionella börserna. Chi-X var den första 
handelsplattformen som bildads efter MiFID blev implementerad. Intervjupersonen skriver att 
Burgundys strategiska mål är baserade på MiFID och är att vara prispressare inom Nordisk 
värdepappershandel. Börsindustrin genomgår just nu en konsolidering där börser antingen slås 
ihop eller startar startegiska allianser. Exempel på detta är bland annat att NASDAQ köpte 
OMX, London börsen köpte Milanobörsen, Wienbörsen köper diverse börser i öststaterna, 
NYSE köpte Euronext. Sedan MiFID har även handelsplatserna sänkt sina priser eller 

                                                 
114 Intervju med fondhandlareföreningen 10 december 2008 
115 http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_338585.e24 2008-03-19 
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modifierat sin avgiftsstruktur. Flera konkurrenter försöker också bredda sina verksamheter 
med nya produkter och tjänster.119  
 
I en undersökning utförd av Aktiespararna120 svarar cirka 100 av Sveriges främsta 
aktieexperter hos banker, försäkringsbolag, fonder tidningar med flera på frågan om de tror att 
Burgundy kommer att kunna konkurrera med Nasdaq OMX på den nordiska 
värdepappersmarknaden. Utfallet blev följande:121  
 
Figur 5 Kan Burgundy konkurrera med OMX? 

 
   Figur 5.6.1 
 
1= Burgundy? Har jag aldrig hört talas om? 7 %  
2= Nej. Den läggs ner inom ett par år. 19 % 
3= Nja. Burgundy överlever kanske på sikt men får bara en liten del av handeln. 38 % 
4= Ja. Burgundy omsätter lika mycket eller kanske mer än OMX om 5-10 år. 6 % 
5= Ja. Den har inom ett par år tagit en riktigt stor andel av handeln. 30 % 
 

                                                 
119 Intervju med Burgundy 10 december 2008  
120 En oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande i marknadsnoterade 
aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. 
121 Aktiespararen, Nummer 9, (september 2008), 33  
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Enligt MiFID Consulting AB har det, för att mäta hur handelsmönstren har förändrats mellan 
nya och gamla handelsplatser, sedan MiFID utvecklats något som kallas Fidessa 
Fragmentation Index. Indexet mäter hur handeln fragmenteras och uppdateras dagligen. 
Följande statistik är från den 2 december 2008.122  
 
Figur 6 Total handel i Europa per handelsplats: 

Handelsplats Handelsvolym  Omsättning tEuro Andel % 
London 534 890 5 417 294 21,70 
Deutsche Börse 200 414 3 844 711 15,40 
Paris 331 390 3 489 633 13,98 
Madrid 121 818  2 619 176 10,49 
Chi-X 352 483  2 227 425 8,92 
Swiss Exchange 117 236 1 896 195 7,60 
Milan 186 179 1 815 176 7,27 
Amsterdam 138 645 1 353 206 5,42 
Stockholm  87 236  1,008,754 4,04 
Turquoise 81 764  580,299 2,32 
Bryssel  46 691  382,443 1,53 
BATS 36 020 161,821 0,65 
Lissabon 19 190 110,483 0,44 
Frankfurt  5 361 43,465 0,17 
Nasdaq OMX 2 280  11,660 0,04 
 
I matrisen är de nyetablerade handelsplatserna markerade i fet stil. Vi ser bland annat att Chi-
X totalt sett i Europa har tagit en relativt stor del av handeln.  
 
Figur 7 Hur stor andel i % från respektive handelsplats som övergått till alternativa handelsplatser: 

Primär handelsplats Alternativ handelsplats 
Handelsplats Andel  Chi-X Turquoise NasdaqOMX BATS 
Amsterdam  81,32 14,54 2,86 0,04 0,46 
Bryssel 97,89 1,98 0,08  0,01 
Paris 84,15 11,81 2,89 0,04 0,86 
Deutsche Börse 87,50 8,74 2,54 0,06 0,22 
London 81,10 14,50 2,69 0,09 1,62 
Madrid  99,95     
Milan 96,38 1,28 2,13 0,03 0,04 
Stockholm  95,15 3,52 1,30 0,03  
 
Ovan preciseras hur stor andel i procent som de alternativa handelsplatserna har tagit från de 
etablerade aktörerna. Precis som ovan ser vi att Chi-X framstår som den aktör som tagit störst 
andel. Enligt MiFID Consulting har handeln övergått till de alternativa handelsplatserna på 
grund av att det är avsevärt mycket billigare123.    

                                                 
122 http://fragmentation.fidessa.com/stats/ 2008-12-02 
123 Samtal med MiFID Consulting AB, 2008-12-02  
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5.4 Sammanfattande empiri     
För att få en överskådlig bild av empirin har vi sammanfattat detta.  
 
Figur 8 Sammanfattande Empiri  

Organisationer Prisbildning  Likviditet  Nyetableringar  
Finansinspektionen Ökade kostnader i och 

med informationskraven 
för VP-bolag. Billigare 
uppkopplingsavgift 
gentemot 
handelsplatserna. 

 Har observerat en 
ökning av så kallade 
MTFer. Främst i 
Europa. Men Burgundy 
på väg i Sverige.  

Fondhandlareföreningen Ökade kostnader i och 
med informationskraven 
för VP-bolag. Billigare 
handelsavgifter.  

Utflyttningar av 
utländska finansbolag. 
Högre likviditet i Blue-
Chip aktier. 

Betonar vikten av 
stordriftsfördelar. 
Strukturomvandling. 

OMX Har sänkt sina 
uppkopplingsavgifter. 

Utvecklat mycket nya 
tjänster.  

Sammanslagning med 
Nasdaq. Uppstartande 
av Nasdaq OMX Pan 
European Market.  

NGM Nya 
prissättningsmodeller.  

Tagit upp fler företag 
till handel. Erbjuder 
även kvällshandel. 

Uppköpta av Deutsche 
Börse.  

Aktietorget  Nytt kontrollsystem. Har 
inte märkt av prispress. 

Omorganiserat sin 
verksamhet. 

 

Burgundy  Billigare 
uppkopplingsavgifter än 
OMX.  

Hoppas kunna 
attrahera likviditet då 
dess medlemmar står 
för en stor andel av 
den totala handeln i 
Norden. 

Sammanslagning av 
banker. Nischning mot 
Nordiska värdepapper.  

MiFID Consulting Billigare 
uppkopplingsvgifter mot 
handelsplatser. 

Fidessa Fragmentation 
Index.  

En produkt av MiFID. 
Erbjuder finansiella 
tjänster av olika slag.  

Neonet   Knyta samman 
marknaders 
likvidieteter. 

Konsolidering av börser 
och nya MTFer. 

Cinnober  Sänkta avgifter för 
populära värdepapper. 

Knyta samman 
marknaders 
likvidieteter. 

Konsolidering av börser 
och nya MTFer. 
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6. Analys  
I analyskapitlet analyserar vi den information som vi samlat in genom dokumentationsstudien 
och intervjuerna. Utgångspunkten i analysdelen kommer att vara det teoretiska ramverket, 
mer precist vår undersökningsmodell som presenterats tidigare. Genom analysdelen ska vi 
försöka uppnå syftet med arbetet. 

 
6.1 Statisk konkurrens  
Med statisk konkurrens menar vi konkurrensen inom en handelsplats. I vår 
undersökningsmodell har vi preciseras att förändringar i den statiska konkurrensen bör synas 
via förändringar i:  
 
• Strukturella villkoren  
• Aktörernas mål  
• Aktörernas agerande 

 
För det första kan vi konstatera att MiFID har rivit upp ett gammalt monopol på 
värdepappersmarknaden. Denna uppluckring leder till att marknadens strukturella villkor har 
förändrats. I teorikapitlet framkom det även att MiFID innebar att aktörerna på 
värdepappersmarknaden måste ändra sina strategier för att kunna agera mer 
konkurrenskraftigt på en global marknad.  
 
I den empiriska undersökningen har det bland annat framkommit att OMX har vidtagit 
åtgärder sedan MiFIDs implementering. Dessa åtgärder är ett tydligt exempel på att 
aktörernas agerande har förändrats. OMX hade till och med tillsatt en grupp som enbart 
arbetade med MiFID-relaterade frågor. OMX har även startat OMX Pan European Market, 
vilket är ett tydligt exempel på en förändring i den statiska konkurrensen. Genom att integrera 
de mest omsatta aktierna i Europa på en och samma marknadsplats borde likviditeten 
förbättras avsevärt. Det framgår i och med dessa fragmentation index att OMX hade en andel 
om 0,04 procent i Europa. Exempel på att börser konsolideras samt att nya handelsplatser i 
form av MTFer startas märks runt om i Europa, detta är exempel på förändringar i aktörernas 
beteenden då de försöker vinna marknadsandelar och attrahera likviditet.  
 
OMX har vidtagit en mängd åtgärder i samband med MiFID. Deras fokus låg på bästa möjliga 
orderutförande, skärpta transparenskrav samt att utnyttja deras kompetens i och med 
affärsutveckling. De hade infört en handfull nya tjänster. Bland annat likviditets service, 
rapporteringstjänster och -system samt rådgivning. OMX ser nya affärsmöjligheter i och med 
lagförslaget.124     
 
Vi ser också att uppstartandet av Burgundy är ett exempel på att de bakomliggande aktörerna 
(Avanza, Nordnet, Nordea etcetera) har förändrat sitt agerande och utarbetat nya mål. När 
OMX blickar mot Europa och samlar de 300 största bolagen på en gemensam marknadsplats 
så nischar sig istället Burgundy till att bara handla med Nordiska aktier125. Detta stämmer 
även överens med resonemang om hur förändringar i den statiska konkurrensen kan 
observeras126.  
 

                                                 
124 Empiri, 31, 33 och 35 
125 Empiri 5.2, 32-33 
126 Teoretisk referensram 3.1.4 
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Även NGM har utarbetat nya mål med MiFID. Till exempel en avrapporteringstjänst då 
kraven på transaktionsrapporteringen har höjts. De har också tagit möjligheten att ta upp 
andra värdepapper till handel på sin marknadsplats. För att nämna några går det att handla 
Carlsberg, Hennes & Mauritz och Nokia på NGM börsen. Aktietorget har infört ett nytt 
kontrollrapporteringssystem för att kvalitetssäkra handeln.127  
 
Slutligen ser vi också att MiFID har skapat nya affärsmöjligheter för företag som levererar IT-
lösningar, detta är ett resultat av att de strukturella villkoren har förändrats128 bland annat har 
MiFID Consulting startat som är en ren produkt av MiFID. Nya tekniska system 
implementeras, så kallade routing-system som skickar ordrarna till den marknadsplats där 
likviditeten är bäst.  
 
6.1.1 Sammanfattning statisk konkurrens  
 
Figur 9 Sammanfattning statisk konkurrens 

 OMX  NGM Aktietorget  Burgundy Övrigt  
Aktörernas 
mål 

-bästa möjliga 
orderutförande  
-ökade krav på 
transparens 
-skapa nya 
handelsplatser 

-Snabbare och 
transparent handel  
-Ökad likviditet 

-Kvalitetsäkra 
handeln 

-Ta en stor 
andel av 
handeln inom 
Norden 

-Nya 
affärsmöjligheter 

Aktörernas 
agerande 

-Liquidity services  
-Trade reporting 
facility  
-Transaction 
reporting service 
-Advisory 
-Technology 
solutions  
- OMX Pan 
European Market 
 

-ny 
avrapporteringstjänst 
-Tagit upp nya 
värdepapper till 
handel 
-Erbjuder 
kvällshandel  

-nytt 
kontrollsystem 

-Nischning -Företag som 
levererar 
tekonolgi 
(Neonet, 
Cinnober)  
 
-Konsultföretag 
(MiFID 
Counsulting AB)  

 

                                                 
127 Empiri 5.2, 32 
128 Empiri 5.1, 30 
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6.2 Dynamisk konkurrens 
För att analysera förändringarna i den dynamiska konkurrensen har vi använt oss av Porters 
five forces. Dessa var: 
 
• nyetableringshot  

• substitutionshot  

• köpares och leverantörers förhandlingsstyrka  

• rivalitet mellan nuvarande konkurrenter 

I det empiriska kapitlet har det framkommit att både Fondhandlareföreningen och 
Finansinspektionen ansett att MiFID har gett upphov till inträdesbarriärer. Eftersom de ökade 
kostnader i och med att implementera MiFID i organisationerna129.  

Trots de ökade kostnaderna kan det noteras en tillkomst av så kallade MTFer, detta är ett bra 
exempel på att börshandeln fragmenteras. Det vill säga att det sker nyetableringar på 
marknaden. Dessa är dock främst i form av banker och andra kreditinstitut har gått samman 
och startat en MTF. Vikten av stordriftsfördelar kan här framhållas.130 Detta medför även att 
skattningen av Fondhandlareföreningen och Finansinspektionens uttalanden om vissa 
inträdesbarriärer blir svår. Det vill säga man kan observera nyetableringar, men det är svårt att 
säga hur mycket nyetableringar som det hade varit om till exempel banker inte fick gå 
samman och starta MTFer. Hade vi ändå sett nyetableringar? Än så länge har inget enskilt 
företag startat en handelsplats. Vilket på sätt och vis kan bekräfta Finansinspektionen och 
Fondhandlareföreningens resonemang om inträdesbarriärer samt vikten av stordriftfördelar.    

Det har i empirin också framkommit att det sker en prispress på handel med värdepapper. 
OMX har till exempel sänkt sina avgifter och har planeringar på ytterligare sänkningar. Ute i 
Europa har detta också observerats, då främst i och med Chi-X.131   

När det kommer till substitutionshot så har det framkommit att ett flertal så kallade MTFer har 
startats runt om i Europa. Dessa kan ses som ett substitut till de reglerade marknadsplatserna. 
I Sverige är Burgundy en handelsplats som håller på att starta. Burgundy är dessutom nischat 
till nordiska värdepapper vilket det framgår i teorikapitlet att så bör ske.132  

Eftersom fler alternativa handelsplatser uppstartats så har helt klart köparna av värdepapper 
nått en starkare position. Banker och värdepappersinstitut har fått lägre uppkopplingsuppgifter 
gentemot handelsplatserna. Leverantörerna har även de fått en starkare position. Speciellt de 
som levererar tekniklösningar. Samtliga handelsplatser måste investera i IT och 
transaktionsrapporteringssystem som möter MiFIDs krav. Detta är ett tecken på att både 
leverantörernas och kundernas förhandlingsstyrka har stärkts i och med MiFID.133   

                                                 
129 Empiri 5.1, 28 
130 Empiri 5.1, 28 
131 Empiri 5.1, 28-30 
132 Empiri 5.2, 32-33  
133 Empiri 5.1, 28 
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Rivaliteten mellan handelsplatserna verkar hårdna. Fram tills i dagsläget har OMX i princip 
varit ohotade. Detta verkar dock ändras i form av ett ökat antal alternativa handelsplatser. 
NGMs överlevnad stärker också rivaliteten. Burgundy står som nämnts i startgroparna och 
kan helt klart ta en del av kakan från OMX. OMX har också börjat etablera sig i Europa och 
kommer förmodligen att koncentrera sina resurser där. Om man fortsätter att blicka ut i 
Europa så ser vi ännu fler förändringar. Investmentbanker går ihop och startar MTFer lite 
överallt. Man kan alltså säga att det pågår en ganska omfattande konsolidering av 
värdepappersinstitut runt i Europa som går samman och startar MTFer. Vilket leder till fler 
handelsplatser och att handeln fragmenteras.134  

Fidessa Fragmentation Index är ett mått som mäter hur pass mycket handeln med värdepapper 
har fragmenterats i Europa. Det framgår där att Chi-X och Turquoise har tagit andelar från 
OMX.135  

6.2.1 Sammanfattning dynamisk konkurrens  

Figur 10 Sammanfattning dynamisk konkurrens  

 Nyetablering Substitution Köpare Leverantörer Rivalitet  
+ - Burgundy  

- Chi-X  
- Turquoise 
- M. fl.  

- Nischade 
marknadsplatser  

- Lägre 
uppkopplingsavgift 
 

- Nya 
affärsmöjligheter  
- Nya system 

- Fragmentering 
har skett 

- - Stordriftsfördelar 
- Konsolidering 
- Inträdesbarriärer 

 - Bara Burgundy 
i Sverige 

- Ej slutkunderna 
till nytta 
 

  - Kan leda till 
högre kostnader 

Plustecknet indikerar en positiv effekt på konkurrensen och minus tecknet en negativ effekt. 

                                                 
134 Empiri 5.3, 33-35 
135 Ibid., 35 
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6.3 Sammanfattande analys  
Nedan kommer vi sammanfatta hur den statiska och dynamiska konkurrensen har förändrat 
konkurrensen mellan handelsplatser inom värdepappersmarknaden.  
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7. Slutsatser  
Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar presenterar vi här studiens slutsatser.  Vi 
diskuterar även vårt vetenskapliga bidrag och avslutar med förslag på fortsatt forskning inom 
området.  

7.1 Problemformulering och syfte  
Innan vi presenterar slutsatserna som vi kommit fram till i undersökningen  vill vi återgå till 
problemformuleringen och syftet som presenterades i det inledande kapitlet. 
Problemformuleringen lyder:  
 
• Har MiFID förändrat konkurrensen på värdepappersmarknaden?  

 
Utifrån problemformuleringen uttrycktes sedan syftena med studien: 
 
• Huvudsyftet var att utvärdera MiFIDs kortsiktiga effekter på konkurrensen mellan 

handelsplatser. 
 
• Ett delsyfte var att öka kunskapen om effekterna av en avreglering.  

7.2 MiFIDs effekter på konkurrensen  
Det har i analyskapitlet framkommit en hel del som pekar på att konkurrensklimatet har 
hårdnat mellan handelsplatserna inom värdepappersmarknaden.  

Man skulle kunna resonera på så vis att det blivit i princip som lagstiftarna hoppades på. Ett 
exempel är att OMX har gått samman med Nasdaq, dessutom har de startat Pan European 
Market, detta är ett exempel på de koncentrationstendenser som uppstår på 
värdepappersmarknaden. Dessutom har bland annat Burgundy startat, som har en nischning 
emot nordiska värdepapper. Detta är ett tecken på att börshandeln så att säga fragmenteras. 
Bevis på att handeln har fragmenterats i Europa fås även av Fidessa Fragmentation Index, 
som mäter hur pass mycket handeln förändras. Det är dessvärre för tidigt att dra för stora 
slutsatser på dessa tendenser. En orsak till att inte mer har hänt kan vara den finansiella 
situation som råder i dagsläget. 

De kortsiktiga effekterna av MiFID är att kostnaderna verkar ha ökat. Dels för företagen i 
form av administrativa kostnader, men även det ökade kraven på transaktionsrapportering. 
Andra kortsiktiga effekter är att företagen utnyttjar stordriftsfördelar för att snabbt försöka ta 
marknadsandelar. Detta visar sig dels igenom att OMX och andra traditionella börser 
konsolideras och dels genom att, till exempel, banker går samman och startar MTFer. Det går 
också att tolka faktumet att Aktietorget och NGM inte genomfört så mycket förändringar som 
en bekräftelse på detta.  

En annan slutsats som eventuellt kan dras av studien är att en avreglering, eller rättare sagt en 
mer detaljerad reglering med avreglerande effekt, får effekter på en marknad. Dessa effekter 
kan, i alla fall under en inledande period, vara förknippade med stora kostnader. En logisk 
slutsats kan vara att en avreglering i form av att lagstiftning försvinner får effekt på en 
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marknad ganska omgående. Men en mer omfattad och detaljerad reglering, trots en liknande 
effekt som en avreglering i teorin, får effekt efter en längre tid.  

7.3 Vårt bidrag 
Utvärderingsstudier är inte vanliga inom forskningsvärlden. De genomförs snarare av 
myndigheter och intresseorganisationer. Vi ansåg att det fanns ett behov att bidra med 
ytterligare studier inom detta område. Vi anser även att det var av intresse att titta på de 
kortsiktiga effekterna av en avreglering.  

7.4 Förslag till vidare forskning  
Efter att ha behandlat MiFIDs effekt på konkurrensen har vi fått insikten om att det finns ett 
antal andra aspekter i ämnet som kan vara intressanta forskningsobjekt. Till exempel bör en 
undersökning göras om ett par år. Då lagförslagets fulla effekt bör kunna synas bättre. 
Dessutom har rådande finansiella kris förmodligen effekt på hur handelsplatser organiserar 
och bedriver sin verksamhet. En kvantitativ studie om kostnader som är förknippade med 
värdepappersbolagens implementering av lagförslaget skulle också vara intressant. Eller en 
kvantitativ studie om till exempel effekten som MiFID eventuellt har fått på likviditeten på en 
handelsplats.  

7.5 Sanningskriterier 
Med tillförlitlighet menas hur väl studien beskriver verkligheten.136 Vi genomförde bland 
annat en så kallad respondentvalidering, vi sammanfattade respektive intervju och skickade 
till respektive respondent. Respondenten fick då möjlighet att bekräfta och ändra i fall det var 
något som vi missförstått. Möjligheten utnyttjades däremot inte av någon respondent. Vi 
tolkar detta som att respondenterna är nöjda med vår tolkning av deras svar. Vi anser vidare 
att det faktum att ingen ändring gjordes påverkar studiens tillförlitlighet positivt.  
 
För att studien skall betraktas som pålitlig ska författarna redogöra och granska alla steg i den 
process som skapat studien. Vi har i de två metodkapitlerna redogjort för våra teoretiska och 
praktiska utgångspunkter och processer som har skapat denna studie. Dessutom har vi under 
arbetets gång handletts och granskats av vår handledare.  
 
Som forskare är det viktigt att granska sig själv, då studiens kvalitet i princip grundar sig på 
dennes omdöme, noggrannhet och ärlighet. För att uppfylla dessa kriterier har vi fört 
dokumentation under uppsatsens gång. Dessutom har denna uppsats legat i frysfacket till och 
från, vilket gjort att när vi tinat upp den måste läsa och sätta oss in i allting igen. Denna 
process har också gjort att vi ifrågasätta oss själva, vårt resonemang, argumentation och källor 
kontinuerligt under arbetets gång.   
 
Det faktum att vi har använt oss av en stor del dokumentation och mailintervjuer som 
empiriskt material ser vi som ett problem dels eftersom vi inte fått ta del av materialet i sin 
ursprungliga form eller direkt av en respondent samt eftersom vi inte kan vara säkra på vem 
som har besvarat mailintervjun. Vi har försökt minska denna påverkan genom att ta del av 
väldigt mycket material och sedan valt ut det som vi anser ha högst trovärdighet. Viss 
dokumentation kommer direkt från respondenterna och får anses hålla högre kvalitet än 
dokument som vi införskaffat själva.    

                                                 
136 Bryman och Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, 306 
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Appendix 1  
Intervjufrågor   
 
1. Övergripande MiFID  

• Vilka effekter upplever Ni att MiFID har fått? 
• Vilka är Era förväntningar på MiFID? 
• Hur har MiFID påverkat prisbildningen på Er handelsplats?  

• Upplever Ni att konkurrenssituationen har förändrats inom er bransch? I så fall på 
vilket sätt?  

• Hur anser Ni att det nya informationskravet har påverkat ert företag?  

 

2. Har ni förändrat prissättningen på era tjänster sedan MiFID trädde i kraft? 

• Har Ni märkt av några prisförändringar sedan MiFID infördes? Hur? 
• Har Ni märkt av nyetableringar? Hur? 

 

3. Har ni märkt av någon ökning av aktörer på marknaden? 
• Har Ni utökat er kundkrets? I vilken utsträckning? 
• Hur har Ni förändrat er marknadsföring sedan MiFID infördes?  

 

4. Har ni ändrat era mål efter MiFID? På vilket sätt och varför?  

• Har Ni ändrat Era strategiska mål efter genomförandet av MiFID? 
• Har Ni ändrat Era verksamhetsmål? 
• Har Ni ändrat Ert marknadsagerande för att uppnå Era mål? På vilket sätt?   

• Har Ni ändrat ert utbud? Hur och på vilket sätt?     
• Upplever Ni att det uppstått tendenser till sammanslagningar och/eller samarbeten 

över nationsgränser? På vilket sätt?   

• Har Ni fått erbjudande om att gå samman med andra företag, eller har ni tagit 
sådana initiativ? Eventuellt starta MTFer?  

• Har Ni upplevt en förändring i Era konkurrenters beteende sedan MiFID infördes?  

• Är det något annat som är väsentligt för oss att veta om införandet av MiFID och 
konsekvenserna av denna omreglering?  
 

5. Finansinspektionen och Fondhandlareföreningen 
 
• Övergripande frågor angående MiFID.  


