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Sammanfattning  

 

Dagens reglering för finansiella rådgivningstjänster är huvudsakligen fokuserad på 

kundskydd, med ursprung i EU-direktiven MiFID I och II. Föregående forskning har 

således riktats mot kunden där den finansiella rådgivarens åsikter och värderingar hamnat 

i skymundan. MiFID I lade grunden till dagens reglering av rådgivningsyrket och 

fokuserade på den informationsasymmetri samt de intressekonflikter som råder. Enligt en 

undersökning på beställning av EU-kommissionen visade det sig att 58% av 

rekommendationerna från rådgivarna till kund var olämpliga sett till riktlinjerna skapade 

av MiFID I.  

 

Därmed fanns en viss problematik i regleringen av rådgivningstjänster. Studien ämnar att 

fylla det forskningsgap som finns när det kommer till rådgivningstjänster och reglering. 

Denna studie ämnade därmed undersöka hur reglering påverkar rådgivarnas arbetssätt 

och vilka attityder som rådgivarna själva har till de regleringsmässiga förändringar som 

skett. En kvalitativ undersökningsmetod har använts genom vilka rådgivare och 

rådgivningschefer har intervjuats i Umeå. Tolv intervjuer har genomförts, där 

intervjuerna har sedan transkriberats och presenterats i empirin. Analyskapitlet syftade 

till att sammanföra den teoretiska referensramen med det empiriska materialet.   

 

Teorikapitlet innehåller de två MiFID-direktiven för att visa på vilka regelförändringar 

som har skett och håller på att införas. Särskild fokus har lagts på att inkludera 

förändringar som har direkt påverkan på rådgivarnas arbetssätt. Författarna valde ut två 

särskilt intressanta områden från MiFID II, inspelning av samtal och provisionsförbud. 

Två andra huvudsakliga teoriområden har inkluderats. Den första är Nayyar & 

Templetons informationsasymmetri som beskriver kunskapsläget mellan kund och 

rådgivare. Den andra är Vakola & Nikolaus studie om attityder till 

organisationsförändringar. 

 

 Studiens slutsatser visar på att rådgivarna har sett en stor förändring i arbetssättet, 

framförallt har dokumentationen ökat samt finns tendenser på en ökad standardisering av 

de råd som ges till konsument. Överlag visar studien på att de tillfrågade är positiva till 

reglering av arbetssättet men uppfattningarna skiljer sig i frågan om hur hårt yrket bör 

regleras. Framförallt är deltagarna kritiska till ett heltäckande provisionsförbud och att 

fullständig dokumentation krävs även för mindre transaktioner. För att minska tiden som 

går åt till dokumenteringen kan en investering i ett effektivt IT-system vara av nytta. 

Minskas tiden som går åt till dokumentationen visar studien på att fler kommer ha en 

positiv uppfattning om MiFID. 

 

Studien är skriven utifrån ett rådgivarperspektiv och riktar sig framförallt till svenska 

myndigheter som Finansinspektionen och licensutgivaren Swedsec. Därmed syftar den 

till att skapa en förståelse för hur den licensierade finansiella rådgivarens arbete förändras 

till följd av ökad reglering samt vika attityder denne har gentemot MIFID II direktivet.  
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Begreppsförklaring  
Bias - En människas personliga sätt att värdera och reagera på omvärlden 

 

Compliance - Samlingsbegrepp frekvent använt inom ekonomi översatt till 

överenstämmelse av regelverk   

 

EU-direktiv - Lagstiftningsakt, ett resultat som ska uppnås av medlemsstater 

 

Finansiell rådgivning - En vägledande process mellan en privatrådgivare och 

privatkonsument 

 

Kickback - Ekonomisk ersättning till följd av en placering.  

 

Legitimitet - Att någonting är rättmätigt eller berättigat.  

 

MiFID - Markets in Financial Instruments Directive  

 

MiFIR - Markets in Financial Instruments Regulation  

 

MTF - Multilateral Trading Facility. En alternativ handelsplats för finansiella instrument 

som inte är lika reglerad som en ordinarie börs  

 

OTC - Over the Counter-handel vid icke-reglerade handelsplatser  

 

SOU - Statens Offentliga Utredning  

 

SwedSec - Licensutgivare för rådgivare av finansiella tjänster 

 

Värdepappersinstitut - Bolag som bland annat bedriver finansiell rådgivning  
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1. INLEDNING    

1.1 PROBLEMBAKGRUND  

I det första kapitlet finns problembakgrunden till studien och ger läsaren bakgrunden till 

dagens reglering inom rådgivningsyrket. Därefter beskrivs problemformuleringen, syftet 

med studien, avgränsningar och avslutas med en begreppsförklaring.   

 

Det är lätt för en konsument att känna sig vilse på värdepappersmarknaden där utbudet 

av finansiella produkter växer och blir alltmer komplext. På ekonominyheterna skrivs det 

ofta om förändringar i ränteläget, konjunktursvängningar och företag som både rasar och 

stegrar på aktiemarknaden. Samtidigt skriver har svenskarnas sparande växt successivt de 

senaste tio åren till följd av ökade inkomster vilket gjort att allt fler hushåll har fått 

möjligheten till att bedriva sparande (Bränström, 2016). I och med dagens låga ränteläge 

är det mindre attraktivt att förvara tillgångar i traditionella former, såsom sparkonto eller 

räntefonder. De alternativa placeringsformerna är många och utbudet av fonder och aktier 

är brett. Denna studie fokuserar på finansiella privatrådgivare som intermediärer mellan 

konsumenter och olika former av sparande och tjänster på den finansiella marknaden. 

Rådgivaren ska med hänsyn till kundens specifika behov och ekonomiska förutsättningar 

ge lämpliga råd och rekommendationer kring hur kunden bör agera, detta kallas för 

”passandebedömning” (Konsumenternas.se, 2015).  

 

Från Konsumentverkets rapport Det måste gå att lita på konsumentskyddet (2015, s. 44) 

går det att utläsa att konsumenten uppfattar bank- och finanstjänster som särskilt 

problematiska. Huvudorsaken är att det är svårt för den enskilde konsumenten att själv 

avgöra vilka tjänster denne är i behov av och därtill jämföra olika aktörer på marknaden. 

Inte heller är det lätt för den oinsatte att utvärdera resultatet av dessa tjänster. Det uppstår 

intressekonflikter och informationsasymmetri. Chiu (2007, s. 38) skriver i sin studie om 

informationsasymmetrin som råder mellan konsument och rådgivare. Det kan uttryckas 

som en situation där säljaren, i detta fall rådgivaren, har dels ett informationsövertag 

gentemot konsumenten men även ett vinstintresse. Det kan, återigen, leda till 

konsumentens oförmåga att på ett adekvat sätt utvärdera produkterna som erbjuds.   

    

Regeringen har i likhet med konsumentverket belyst problematiken kring finansiell 

rådgivning. Genom att tillsätta en utredning, Statens Offentliga Utredning 2014:4 Det 

måste gå att lita på konsumentskyddet har utredningen belyst att styrkeförhållandet 

mellan rådgivaren och konsumenten är ogynnsam och förslagit en rad åtgärder som skapat 

debatt. Exempelvis har den svenska bankföreningen i ett remissvar uttryckt kritik mot 

förslag av inspelning för alla rådgivningssamtal där man framhåller att 

rådgivningssamtalet ofta är av känslig karaktär för konsumenten, exempelvis 

familjeförhållanden vilket inte bör spelas in (Swedish Bankers Association, 2015, s. 

1).  Men trots att såväl konsumentverket som regeringen ställt sig kritiska till nuvarande 

situation har intresset för finansiella tjänster ökat markant. Statistik från SCB visar att 

produkter som relaterar till finansiell rådgivning ökat med 1500 miljarder mellan 2002-

2013 enligt SOU 2014:4 som visas i tabell 1 (SOU 2014:4, 2014, s. 199). Tabellen visar 

på en tydlig ökning av finansiellt sparande vilket talar för en ökad efterfrågan på 

rådgivning och belyser ämnets aktualitet. Chiu (2007, s. 38) har empiriskt bevisat att det 

finns en stark korrelation mellan ökat antal finansiella mellanhänder och ekonomisk 

tillväxt i ett land.  
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Tabell 1. Ökningen i hushållens sparande 2002-2013 (SOU 2014:4, s. 199). 

 

Hushållens sparande (mkr) 2002 kv4  2013 kv3  

Aktier  528 815  1 492 317  

Fondandelar  283 775  640 102  

Försäkringssparande, individuellt  575 371   782 504  

Summa  1 387 961  2 914 923  

 

På senare tid har en viktig händelse skett inom investeringsskydd som rör det finansiella 

rådgivningsområdet, Markets in Financial Instruments Directive - MiFID. Detta EU-

direktiv antogs år 2004 och trädde i kraft i november 2007 (European Commission, 2015). 

MiFID skulle förstärka konkurrenskraften för aktörerna på EUs finansiella marknader 

(Casey & Lannoo, 2009, s. 1), och reglerade bland annat den finansiella rådgivningen 

mot konsument. Därmed belyser MiFID vikten av en heltäckande reglering för branschen 

som förhindrar utnyttjande av konsumentens svagare ställning. Betoning lades bland 

annat på rådgivarens plikt att lära känna sin klient och att ge råd som överensstämmer 

med klientens önskemål (Chiu, 2007, s. 43).   

  

MiFID lade fokus på transparens för finansiella tjänster. Rådgivning klassificerades om 

från “sidotjänst” till en “investeringstjänst” (SOU 2015:2, s. 269). Skillnader mellan dessa 

två är licenskrav som till skillnad från sidotjänster är mer omfattande för 

investeringstjänster. Därmed måste ett företag inom den finansiella branschen ansöka om 

auktorisering som värdepappersföretag. Detta innebär enligt SOU 2006:50 (2006, s. 86) 

omfattande reglering av kapitaltäckning, hantering av intressekonflikter och 

uppförandekod för företaget. MiFID I medförde Swedsec-licensieringens intåg på 

rådgivningsmarknaden. Till en början innefattade Swedsec endast “kvalificerad 

rådgivning” och aktiemäklare men har växt till att omfatta samtliga rådgivningstjänster 

(Askman, 2014). Denna ändring innebär att antalet licenserade rådgivare ökade kraftigt 

från 9 800 till 23 000 på mindre än ett år (Askman, 2014). Trots att andelen licenser ökat 

så förväntas hårdare krav på rådgivarna att uppstå i kölvattnet från MIFID II-direktivet.   

 

En undersökning utförd av det internationella marknadsundersökningsföretaget Synovate 

i samtliga av de dåvarande 27 EU-länderna år 2011 hade till uppgift att granska de 

implementerade förändringar som MiFID I medfört. Metoden gick ut på att med hjälp av 

så kallade “mystery shoppers” få en uppfattning av till hur stor del finansiella rådgivarnas 

arbetssätt överensstämde med MiFID- regleringen. Först och främst belyste Synovate 

(2011, s. 100) det faktum att rådgivare tenderar att rekommendera den egna bankens 

produkter trots omfattande kännedom om konsumentens situation och preferenser. Totalt 

sett bedömdes över 40 % av rådgivarnas rekommendationer i EU vara passande med 

avseende på konsumentens profil.  

 

Något överraskande fanns det ingen skillnad mellan rådgivare som följde eller inte följde 

riktlinjerna satta av MiFID när det kom till den rekommenderade investeringens 

lämplighet för konsumenten (Synovate, 2011, s. 100). Synovate noterade även att 

olämpliga investeringsförslag förekom i större omfattning i länder som anses ha en 

jämförelsevis avancerad finansmarknad. I Sverige ansågs 58 % av rekommendationerna 

vara olämpliga sett till klientens situation och preferenser (Synovate, 2011, s. 12). 
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Därmed kan det ifrågasättas om det första MIFID-direktivet inneburit någon konkret 

förändring på rådgivarnas arbetssätt. 

 

En tänkbar orsak till att det första direktivet inte renderat i önskvärda förändringar kan 

enligt Jackon et al. (2012) och Murphy et al. (2009) bero på att handlarna, i detta fall 

rådgivarna inte kunnat urskilja nyttan med den nya regleringen. Enligt deras teorier om 

legitimitet kommer förändringar inte att implementeras på ett effektivt sätt om de berörda 

parterna upplever att nya regler saknar förankring i verkligheten.  

 

Sedan år 2012 är MiFID II på väg att antas av EUs samtliga medlemsländer och 

beräknades vara implementerad till 2017. Detta har nu blivit framskjutet. Ljung (2016) 

skriver om att direktivet är försenad med minst ett år på grund av den tekniska 

komplexiteten av direktivets föreslagna förändringar. I och med förra direktivets 

implementering år 2007 har det endast gått fyra år mellan de båda MiFID-direktiven då 

MiFID II antogs 2012, vilket ger upphov till frågor om den påskyndade översynen av ett 

redan omfattande direktiv.   

 

Syftet med MiFID II är oförändrat jämfört med det föregående MiFID. Direktivet präglas 

av löften om att skapa större konkurrensmöjligheter inom EU, modernisera finanshandeln 

och utöka konsumentskyddet för investerare (Ernst & Young, 2015, s. 2). I och med ett 

ökat komplext omfång av finansiella instrument och tjänster ska även dessa fångas upp 

av MiFID II. Exempel på dessa kan vara Dark Pools, vilket är privata forum för 

investerare som vill undvika transparenskrav, algoritmisk handel vilket är datorstyrd 

handel i enlighet med förutbestämda regler och over-the-counter handel, OTC, som 

framöver måste ske via en multilateral handelsplatform, vilket innebär att handeln måste 

gå igenom en tredje part (EY, 2015, s. 2).  

  

Stora förändringar väntar även finansiella rådgivare (European Commission, 2016, s. 4). 

Främst har rådgivarnas oberoende ställning varit under debatt (Dahlgren, 2014). 

Debattörer som Dahlgren (2014) ställer sig emot termen oberoende rådgivning och menar 

att dessa bör stämplas som försäljare. MiFID II innebär att oberoende rådgivare inte 

längre får ta ut provision för sina erbjudna tjänster (Fondbolagens förening, 2014). 

Finansinspektionen (2013, s. 15) vill att Sverige går steget längre än EU-direktivet och 

föreslår ett totalförbud mot all typ av provision. Det skulle innebära att diverse typer av 

rådgivare hamnar inom förslagets ramar, inkluderat försäkringsförmedlare. Utöver 

mindre incitament utvecklas rådgivningen mot digitala tjänster, vilket för kunden innebär 

billigare rådgivning än den mänskliga motparten och mindre systematiska fel och misstag 

än en traditionell rådgivning (WSJ, 2016).   

 

Förslaget om provisionsförbud har både positiva och negativa aspekter 

(Finansinspektionen, 2013, s. 4). Enligt Chartered Financial Analyst (2013, s. 3) kan det 

ur kundens perspektiv bli lättare att begripa de erbjudna finansiella produkterna samtidigt 

som intressekonflikten kan minskas. Emellertid kan mängden finansiella lösningar 

minska då rådgivaryrket riskerar att krympa i och med mindre incitament för aktörerna 

(SOU 2015:2, s. 275). SOU 2015:2, (s. 429) visar att läget för mindre aktörer är särskilt 

prekärt där en stor del av lönen är provision från produkterna de säljer, och att en 

totalreglering därmed riskerar att skada hela branschen. SOU (2015:2, s. 429) menar 

dessutom på ett heltäckande provisionsförbud inte skulle lösa grundproblemet vilket är 

intressekonflikten, det vill säga risken att rådgivarens rekommendationer i slutändan inte 

gynnar kunden utan endast rådgivaren.   
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Det framgår från problembakgrunden att kraven på ökad reglering framförallt kommer 

från myndighetshåll. Med ökad reglering menar författarna på de lagförändringar som 

sker och har skett, exempelvis den passandebedömning som rådgivaren från och med år 

2008 måste genomföra innan råd kan ges (Konsumenternas.se, 2015). Ett exempel på 

framtida lagförändring är det förslag om provisionsförbud som Finansinspektionen (2013, 

s. 15) föreslår.  

 

Från lagstiftarens håll har man angripit problemet främst genom att studera problematiken 

i relationen mellan rådgivare och kunden som SOU 2014:4 och SOU 2015:2 ger exempel 

på. Där har man slagit fast att det råder informationsasymmetri och intressekonflikter på 

marknaden vilket talar för hårdare reglering. Författarna bakom denna studie har 

uppmärksammat en brist på studier rörande hur handlaren, i detta fall rådgivaren reagerar 

på de ökade kraven. Synovates undersökning från 2011 visar på att hårdare reglering inte 

givit önskvärt resultat, och andelen rådgivningslicenser på marknaden har redan ökat 

markant (Askman, 2014). Denna studie ämnar skapa en förståelse för rådgivarens 

situation då författarna bakom studien i likhet med Jackson et al. (2012) och Murphy et 

al. (2009) upplever handlarna som centrala för att lagförändring skall utmynna i konkreta 

förändringar.  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION   

Vid bästa medvetande finns det ingen tidigare vetenskaplig forskning som tar fasta på hur 

den finansiella rådgivaren uppfattar och påverkas av regleringen. Den forskning som 

finns idag på området “finansiell rådgivning” utgår från ett kundperspektiv. Ett exempel 

är Belovai (2011) som undersökte anledningar till vårdslös rådgivning och Tenic & 

Jansson (2012) som undersökte utbredningen och effekterna av misslyckad rådgivning. 

Författarna bakom denna studie är av uppfattningen att såväl lagstiftare och tidigare 

forskning inte haft för avsikt att belysa rådgivarnas situation. Denna uppsats kommer 

skapa en ökad insikt kring rådgivarens situation och skapar förståelse för vilken effekt 

lagförändringarna har på utövarna. 

 

Författarna av denna studie är av åsikten att det är relevant att studera hur rådgivarna 

reagerar och uppfattar ny reglering. Framförallt eftersom det är de som slutligen skall 

implementera den förändring som från lagstiftarens håll skall gynna konsumenten. 

Eventuella problem med en ökad reglering av ett yrke som i mångt och mycket bygger på 

spekulation och prognoser av marknadsförändringar från rådgivarnas sida lyser med sin 

frånvaro och är gapet i forskningen denna studie ämnar fylla.  

 

Studien riktar sig främst till organisationer som tillhandahåller finansiell rådgivning mot 

privatpersoner samt statliga myndigheter som Finansinspektionen, detta då studien utgår 

från ett rådgivningsperspektiv. Det styrks av att rådgivarna anses av författarna vara de 

som ska driva genom förändringar som lagstiftaren ämnar uppnå, till skillnad från tidigare 

uppsatser som har fokuserat på konsumentperspektivet (Belovai, 2011; Tenic & Jansson, 

2012).  
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1.3 PROBLEMFORMULERING  

Problemformuleringen syftar till att fokusera på ett visst område som denna studie har i 

uppgift att undersöka. Då författarna anser att det är de finansiella rådgivarna som ska 

komma till tals är de av intresse att undersöka deras uppfattningar och åsikter. Därmed 

mynnar problemdiskussionen ut i följande problemformulering: 

 

Vilka attityder har den finansiella rådgivaren kring den ökade regleringen av yrket och 

vilken inverkan har den på arbetssättet, samt hur upplever rådgivaren att lagstiftaren tar 

hänsyn till deras arbetssituation?  

 

Med en finansiell rådgivare syftas på en tjänsteman som har till arbetsuppgift att rådgiva 

konsumenter till olika placeringar av ekonomisk karaktär. Anledning till att det är endast 

licensierade rådgivare som inkluderas beror på de kunskapskrav som förväntas av 

rådgivare med Swedsec-licens, angående lagförändringar som MiFID-direktiven. Därför 

har författarna valt att endast inkludera rådgivare med Swedsec-licens vilket förklaras 

närmare under avsnittet 1.5 avgränsningar.  

 

1.4 SYFTE  
Den ökade efterfrågan på finansiella tjänster gör att branschen är relevant att studera, 

framförallt med tanke på att det finns påtryckning från såväl europeiskt som nationellt 

håll med hårdare dokumentation och krav på ett förändrat arbetssätt (European 

Commission, 2016, s. 4). Denna studie strävar till att få en djupare förståelse för hur ökad 

reglering påverkar den finansiella rådgivningen vilket mynnar ut i studiens syfte:  

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur rådgivningsyrket förändras över tid med 

avseende på reglering samt fånga upp den licensierade rådgivarens attityder och tankar 

kring regleringens påverkan på yrket.  

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR   
För att undersöka fenomenet har vi valt att studera rådgivare i det finansiella rådgivaryrket 

med SwedSec-licens. SwedSec är en organisation som syftar till att skapa ett förtroende 

hos allmänheten till den svenska finansmarknaden. Målet är att en majoritet av de med 

kvalificerade arbetsuppgifter som står under Finansinspektionens tillsyn skall vara 

licensierade, där bland annat rådgivare ingår (Askman, 2014). 

  

Anledningen till att endast rådgivare kopplade till SwedSec inkluderas har sin grund i att 

licensinnehavaren har en skyldighet att hålla sig uppdaterad kring nya lagförändringar 

och direktiv från europeiskt och nationellt håll. Detta gör att de rådgivare vi inkluderar 

sannolikt besitter relevant kännedom kring nya direktiv och kan bidra med uppfattningar 

och tankar kring hur förändringarna kommer påverka rådgivningen i praktiken (Swedsec, 

2016).  

 

De finansiella rådgivarna som deltar i studien är alla verksamma i Umeå. Begränsningen 

till Umeå är ett medvetet val eftersom staden representerar en medelstor svensk stad där 

många finansiella aktörer med Swedsec-licens finns representerade. Detta val har 

framförallt gjorts på grund av tillgänglighetsskäl. Umeå Universitet där båda författarna 

är verksamma har dessutom inneburit en tydlig igenkänningsfaktor vilket sannolikt hjälpt 

till i processen att få intervjupersoner att avsätta tid för studien. 
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2. TEORETISK METOD  
Bryman (2008, s. 43) menar att det finns fem stycken huvudgrenar som påverkar 

samhällsvetenskaplig forskning. Teori, praktisk hänsyn, kunskapsteori, värderingar och 

ontologi.  Metoddelen är uppdelad i teoretisk och praktiskt metod. I den teoretiska 

metoden förklaras ämnesval, studiens perspektiv, författarnas förförståelse, val av 

angreppssätt, metodval och kunskapssyn. Avsnittet avslutas med en granskning av använd 

litteratur.   

 

2.1 ÄMNESVAL  
Författarna bakom studien fick upp ögonen för finansiell rådgivning under 

fortsättningsstudier på avancerad nivå. Vid ett tidigt stadium stod det klart att den 

finansiella branschen blivit hårt reglerad varpå ett intresse väcktes för hur regleringen 

påverkat yrkesutövningen. Framförallt har den finansiella branschen förändrats på senare 

tid i och med de båda MiFID-direktiv som inkluderas i denna studie samt Basel-

regleringarna som påverkar banker och dess kapitaltäckningskrav. 

 

En av författarna kommer framöver att arbeta på en av de svenska storbankerna och den 

andra har vid sidan av studierna arbetat på ett försäkringsbolag vilket bidrog till ett 

ämnesval inom den finansiella sektorn. Detta anses av författarna dock inte påverka 

studiens objektivitet.  

 

2.2 PERSPEKTIV 

Larsson (2005, s. 3) belyser att det vid traditionell hermenutisk forskning är viktigt för 

forskaren att påvisa en perspektivmedvetenhet. Detta beror främst på att den sanning som 

kommer fram är relativ och hur man tolkar informationen är individuellt (Larsson, 2005, 

s. 3). Det som betraktas som kunskap i ett ämne är subjektivt vilket gör det betydelsefullt 

för läsaren att förstå från vilket perspektiv författaren har utgått ifrån. Thurèn (2013, s. 

85-86) menar på att den information som samlas in måste sättas in i ett sammanhang för 

att det överhudtaget skall bli relevant. 

 

I problemdiskussionen 1.2 så framkommer det att merparten av de studier som berör 

reglering av finansiell rådgivning till privatpersoner utgår från konsumenten. Exempelvis 

Belovai (2011) och Tenic & Jansson (2012) vars uppsatser lyfter fram bakomliggande 

orsaker och effekter av vårdslös rådgivning och utgår uteslutande från ett 

konsumentperspektiv. Från myndighetshåll är syftet med nya förslag och direktiv är att 

skapa ett bättre klimat för konsumenten, exempelvis MIFID II-direktivet som syftar till 

att stärka skyddet för privata investerare (SOU 2015:2, s. 629).  

Eftersom att ovannämnda uppsatser och statliga utredningar helt och hållet saknat inslag 

från tjänstemän som arbetar inom finansiell rådgivning har denna studie skapats för att 

undersöka hur de upplever att rådgivningen förändrats till följd av en hårdare lagstiftning.  

 

Valet av perspektiv motiveras av Murphy et al. (2009) teori om legitimitet där det framgår 

att handlarna måste vara övertygade om en lags nytta för att lagen inte skall bli tandlös. 

Därför uppfattar författarna bakom studien det centralt att utgå från hur rådgivarna 

uppfattar regleringens effekter. Då valet av perspektiv är det som gör studien unikt och 

bidrar till ny kunskap får studien en tydlig koppling till hermeneutik i likhet med hur 

Larsson (2005, s. 3) beskriver kunskapssynen.  
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2.3 FÖRFÖRSTÅELSE  

Författarna bakom denna studie studerar Civilekonomprogrammet sedan fyra år tillbaka 

på Umeå Universitet där båda har valt att inrikta sig på finansiering. Under det senaste 

året har viss tyngd lagts på en ökad reglering av finansiella institutioner vilket givit oss 

förståelse kring hur regelverket MiFID II är utformat. Efter avklarade kurser kom 

författarna till insikt med den mängd av komplexa finansiella instrument som finns 

tillgängliga på värdepappersmarknaden. Genom de kunskaper som inskaffats i kurser 

inom Företagsekonomi hade författarna god förståelse för att påbörja studien.   

 

Förkunskaperna har underlättat processen framförallt vid teorival och vid utformning av 

intervjuer samt hjälpt oss att göra relevanta avgränsningar som kommit studien till gagn. 

Läsaren bör veta att enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 101) kan dessa förkunskaper och 

författarnas subjektivitet ha haft en inverkan på intervjupersoner och tolkning av 

resultaten. Studiens författare vill dock understryka att ambitionen varit att skilja från våra 

egna attityder, känslor och åsikter från vår roll som forskare för att undvika att skapa 

onödiga barriärer i forskningsprocessen (Kvale, 1997, s. 62). Detta är viktigt för att 

läsaren själv ska kunna göra bedömningar och tolkningar utifrån de resultat studien 

genererar, och samtidigt vara medveten om forskarens roll i studiens utformning (Kvale, 

1997, s. 62).  

 

2.4 ANGREPPSSÄTT 

Forskaren kan enligt Bryman (2008, s. 26-27) använda sig av två huvudsakliga 

angreppsätt, deduktivt eller induktivt där ett induktivt angreppssätt innebär att forskaren 

utgår från insamlad teori för att skapa ny teori och är väl förankrat inom kvalitativ 

forskning. Motsatsen är en deduktiv angreppsätt där forskaren väljer ut befintlig teori för 

att testa den på verkligheten via ett empiriskt underlag (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

55-56). Denna studie använder sig av redan existerande teori, exempelvis Murphy et. al., 

(2009) legitimitetsteori som grund på vägen till empirin och författarna har inte heller 

någon ambition att skapa nya teorier vilket betyder att studien inte har ett induktivt 

angreppssätt som är norm inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 26-279).  

 

Författarna har heller inte angripit problemet genom testa teorier via hypotesprövning 

enligt en deduktiv ansats utan har istället använt sig av en växelverkan mellan en deduktiv 

ansats och induktiv sådan. Dalen (2015, s. 123) menar på att en växelverkan mellan ett 

deduktivt och ett induktivt angreppssätt anses vara ett abduktivt angreppssätt som kort 

kan beskrivas som en kombination mellan de två huvudsakliga infallsvinklarna som 

Bryman listat (2008, s. 26- 27).  

 

Abduktion är en processinriktad ansats som tillåter för nya iakttagelser under studiens 

gång (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). I och med detta kunde nya synsätt hittas under 

empirins gång, i vilket en återgång till teoriavsnittet blev nödvändigt. Därmed kunde inte 

den deduktiva ansatsen tillämpas i vilket empirin bygger på teorier. Med bakgrund av 

detta förefaller det sig naturligt att klassificera denna studies angreppssätt som abduktivt. 

Eftersom denna studie ämnar att fylla ett gap i forskningen ur rådgivarens perspektiv samt 

undersöka om teorier som exempelvis informationsasymmetrin har förankring i 

verkligheten har en blandning mellan deduktivt och induktivt angreppssätt varit 

nödvändigt.  
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2.5 METODVAL  
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två tydliga huvudgrenar vid valet av 

forskningsansats, nämligen kvalitativ och kvantitativ metod. Ryen (2004, s. 14) menar att 

den kvalitativa forskningen framförallt ämnar gå in på djupet av ett problem, forskaren 

söker förståelse och är ute efter att fånga upp känslor och attityder relaterat till 

forskningsfrågan. Holme & Solvang (1997, s. 75-76) menar på att en avgörande skillnad 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att den kvalitativa ansatsen bygger på 

tolkning av information från ord som inte kan, eller bör omvandlas till numerisk 

information av kvantifierbar data. Den kvantitativa forskningen utgår från en objektiv 

verklighet där naturvetenskapen och det strukturerade står i centrum där hypoteser, 

statistisk analys och möjligheten till generalisering är viktiga beståndsdelar (Bryman, 

2011, s. 49). 

 

Det framgår genom problembakgrunden och syftet att denna studie ämnar skapa en 

förståelse för rådgivarens roll och arbetssätt som kan komma att påverkas till följd av 

ökad reglering. Det är viktigt att poängtera att studien inte på något sätt gör anspråk på 

att kunna generalisera. Istället skall studien bidra med ökad kunskap om regleringens 

effekter med hjälp av att låta rådgivare komma till tals, denna kvalitativa information 

belyser således hur väl förankrat lagförslagen, exempelvis Finansinspektionens förslag 

på ett heltäckande provisionsförbud är hos handlarna. Resultatet av studien kan användas 

som underlag för beslutsfattare inom berörda myndigheter vid analys av förändringarnas 

effekter. 

  

2.6 ONTOLOGI 

Sohlberg & Sohlberg (2008, s. 27-28) förklarar forskarens ontologiska ståndpunkt som 

dennes världsbild. I huvudsak finns det två olika synsätt, objektivism och konstruktionism 

där den förstnämnda ontologiska uppfattningen är nära besläktad med naturvetenskaplig 

forskning och den senare med kvalitativa studier. Bryman & Bell (2013,s. 42) beskriver 

att objektivism innebär att verkligheten bör studeras genom att utgå från att sociala aktörer 

inte kan påverka verkligheten som är oförändbar. Konstruktionismen beskrivs av Kara et 

al (2010, s. 41) som en verklighet där sociala aktörer både skapar och förändrar 

verkligheten, vilket betyder att sociala aktörer är särskilt intressanta då deras 

uppfattningar om vad som är rätt och fel både är skapad av aktören men även att åsikten 

förändras över tid. 

 

Studiens syfte som redovisas i 1.4 är att skapa förståelse för hur rådgivningsyrket har 

ändrats över tid samt skapa insikt kring vilka attityder rådgivaren har gentemot 

regleringen. Författarna bakom denna studie är av åsikten att dels lagar och regler, 

exempelvis MIFID direktiven dels är skapade av sociala aktörer, men även är under 

ständig revidering. Författarna bakom denna studie uppfattar därför världen som 

konstruktionistisk där sociala aktörer har en påverkan i likhet med hur Kara et al. (2010, 

s. 41) beskriver konstruktionism. Författarnas världsbild ligger också i likhet med vad 

som är normen med kvalitativ forskning enligt Bryman & Bell (2015, s. 42). 

 

2.7 EPISTEMOLOGI 

Medan ontologi förklarar hur forskaren ser på världen så förklarar epistemologi vad som 

uppfattas som kunskap inom ett visst ämne. Bryman & Bell (2015, s. 35) berör i huvudsak 

två olika kunskapssyner, positivism och hermeneutik. Positivism är nära besläktad med 
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en objektiv ontologisk uppfattning och strävar efter objektivitet (Bryman & Bell, 2015. s. 

35). Kunskapen skall vid positivism vara mätbar och forskaren bör sträva efter en så liten 

inblandning som möjligt. Patel & Davidson (2011, s. 29) förstärker bilden av 

hermeneutiken som en motvikt till positivismen, där subjektivitet och tolkning av ord och 

handlingar är centrala inslag.   

 

Vid denna studie intervjuer genomförts för att insamla information. Författarna har därför 

intresserat sig av personers subjektiva uppfattningar om ett fenomen, i det här fallet 

rådgivarens attityd gentemot lagstiftaren. Datamaterialet som samlats in har analyserats, 

och tolkats av författarna. Eftersom det är ord som har tolkats och insamlat data innehåller 

en hög grad av subjektiva uppfattningar så hävdar författarna att studien får en koppling 

till hermeneutiken vilket Bryman & Bell (2015, s. 35) menar på är den vanligaste 

kunskapssynen vid kvalitativ forskning.  

 

2.8 LITTERATURSÖKNING 

Ejvegård (1996, s. 15) menar på att vetenskapliga publikationer bör behandlas sakligt. 

Forskaren skall på ett objektivt sätt kontrollera fakta och så långt det går 
endast använda sig av originalkällor vilket varit en ledstjärna i detta arbete.  Det 

sekundärdatat som har använts i studien har främst hittats med hjälp av databaser 

tillgängliga via Universitetsbiblioteket, såsom Ebsco, Business Source Premier. För att 

underlätta sökningen användes även Google Scholar. För att söka efter eventuella tidigare 

uppsatser inom området användes uppsatsdatabasen Diva. I studiens tidiga skede 

användes sökord som huvudsakligen var kopplade till relevant reglering, såsom “financial 

advisor regulation”, “financial regulation” och “MiFID”. Vid sökning av 

informationsasymmetrin användes “information asymmetry” och “asymmetry financial 

markets”. Vid attityder till förändring användes ordet “organizational change”, “changes 

in organizations”. 

 

Ett kriterium vid sökning efter teoretiskt material var att alltid söka efter material som var 

så färskt som möjligt. Detta uppnåddes framförallt vid dokument från myndighetshåll, 

där till exempel MiFID II inte blivit implementerad i lag än. En artikel som kan anses 

vara äldre i relation till resterande material är Nayyar & Templetons artikel om 

informationasymmetri som publicerades år 1994. Författarna anser dock att denna teori 

på ett tillfredställande sätt tar fasta på fenomenet informationsasymmetri och teorin kan 

appliceras på de problem som identifieras i Konsumentverkets rapport från 2015. 

 

2.8.1 Officiella dokument från myndigheter 

Den här studien baseras till mångt och mycket på dokument från Europeiska och statliga 

myndigheter. Exempelvis MiFID I och II, Konsumentverkets rapport och 
regeringens utredning SOU 2014:4 Det måste gå att lita på konsumentskyddet samt SOU 

2015:2, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR. Studien har 

dragit nytta av dessa dokument framförallt genom att det speglar vissa 
intressenters åsikter och tankar kring ett problem. Det är tydligt utifrån 
dessa dokument att det finns en önskan från myndigheterna att strama åt 
branschen och skapa fasta regelverk för att skapa bättre förhållanden för konsumenten. 

 

Scott (1990, s. 6) listar fyra kriterier för att utvärdera dokument och publiceringar från 

myndigheter: 

 Autentiskt. Är det insamlade materialet begripbart för forskaren. 
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 Trovärdighet. Är dokumenten fria från vilseledning och felaktigheter? 

 Representativititet. Finns det underlag för det som sägs? Statistik med mera. 

 Mening. Är innehållet från dokumenten meningsfulla? Ger det någonting? 

 

Det första kriteriet beskriver till vilken utsträckning forskaren haft möjlighet att 
tillgodogöra sig informationen (Scott, 1990, s. 7). I denna studie har framförallt MiFID-

dokumenten innehåller en hel del fackspråk men med författarnas bakgrund som 

civilekonomer så kunde informationen tillgodogöras på ett relativt enkelt sätt. 

Trovärdigheten, det andra kriteriet, är emellertid hög. Dokumenten kommer från 

myndighetshåll och gått genom flera instanser med tillhörande remissvar. 

Representativitet berör frågan om myndigheten har belägg för att beskriva ett problem på 

ett visst sätt. I detta fall har samtliga dokument från myndighetshåll innehållit en god 
del av kvantitativ data som påvisat en problematik på finansmarknaden i stort. 
Det sista kriteriet med avseende på mening har tydligt uppfyllts i detta fall 
då myndigheterna ofta på detaljnivå basunerat ut de konkreta förändringar som 
kommer att påverka rådgivaren. 

 

2.8.2 Vetenskapliga artiklar 

Studien har identifierat vetenskapliga artiklar i enhet med Umeå Universitets 
riktlinjer där följande karaktäriserar en vetenskaplig artikel (Umeå Universitet, 2016). 

 

 Publicering av forskare verksam vid universitet 

 Publiceringen är granskad av andra forskare inom samma ämne (peer review) 

 Artikeln finns med i vetenskaplig tidskrift 

 Målgruppen är akademisk och följer viss struktur 

 

Genom att i huvudsak använda databasen hos Umeå Universitetsbibliotek har författarna 

kommit åt artiklar som är “Peer reviewed” vilket indikerar på att de blivit granskade. 

Vetenskapliga artiklar som har blivit peer reviewed är Beyer et. al, Chiu (2007), 

Mullainathan et al. (2012) Kara et. al., (2010), Nayyar &Templeton (1994), Jackson et 

al., (2012), Murphy et al. (2009) och Vakola & Nikolau (2005). Artiklar som 

Mullainathan et al. (2012) och Chiu (2009) hittades genom refereringar från andra studier 

vilket ökar relevansen i dessa artiklar.   

 

Ett annat kriterium i urvalsprocessen har varit antalet citeringar. Exempelvis är Murphys 

artikel “Is procedural justice effective when people question the legitimacy of the law?“ 

citerad 125 gånger då den inhämtades och är även vetenskapligt granskad. Wadskog & 
Karlsson (2006, s. 7) uttrycker i sin rapport från vetenskapsrådet att antalet citat per 

automatik inte betyder att arbetet håller hög kvalitet, utan är ett mått på den 

uppmärksamhet den har fått från andra forskare. Exempelvis kan ett arbete ha fått 

uppmärksamhet för kontroversiella metoder, eller för andra negativa orsaker. Men trots 

det har bibliometrisk forskning visat att publicerat material som citerats frekvent 

uppfattas som en publikation med hög kvalitet bland forskare. Författarna av denna studie 

delar den uppfattningen och har därför valt ut antalet citeringar som ett kriterium i valet 

av källor.  

 

2.8.3 Läroböcker och ej vetenskapligt granskade källor 

Den största fördelen med en vetenskaplig artikel är att författaren själv ligger 

bakom studien där det som presenteras kan betraktas som en primär publikation. 

Johansson & Lindfors (1993, s. 88-89) menar att en källa är primär om forskarna har 
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själva samlat in ett empiriskt underlag och sekundär om forskaren använt andras empiri 

för att komma fram till slutsatser.  
 

En lärobok bygger oftast på att författaren väljer ut delar av den forskning 
som redan finns för att sedan sammanfatta, förenkla och förklara den på ett 
pedagogiskt sätt, och därmed kan betraktas som en sekundär publikation. För att 
behålla en stark vetenskaplig förankring i denna studie har läroböcker i stor 
utsträckning valts bort, med undantag i metoddelen där exempelvis böcker från Bryman 

samt Ryen (2004) har använts som huvudkällor. Anledningen till detta beror i huvudsak 

på att författarna detaljerat beskrivit fördelar och nackdelar med olika 
tillvägagångssätt och strategier vid vetenskaplig forskning vilket varit studien 
till gagn. En del övriga källor som inte varit granskade finns 
med, till exempel dokument från Ernst & Young och artiklar från nyhetssidor 
som Wall Street Journal, dessa har dock inte bidragit med någon vetenskaplig 
kunskap utan inkluderats i studien för att belysa ämnets aktualitet. 

 

Ett färre antal källor av icke-vetenskaplig karaktär har använts i denna studie. Makranci 

(2015) är ett blogginlägg som publicerats på Swedbanks hemsida. Blogginlägg är material 

som saknar en tydlig vetenskaplig förankring, författarna har dock valt att inkludera 

ovanstående inlägg eftersom det innehåll för studien relevant kännedom om hur 

aktiemarknaden har digitaliserats. Inlägget kring digitaliseringen har dessutom backats 

upp med vetenskapliga källor som Paredes (2003) vars studie undersökte ifall 

informationsasymmetri på finansiella marknader minskad till följd av en ökad 

digitalisering. Även studentuppsatser har använts i studien, dessa användes dock endast i 

syfte att belysa konsumentperspektivet i föregående uppsatser.  
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3. LITTERÄR REFERENSRAM  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens litterära referensram. Kapitlet innehåller en 

inledning samt en mer djupgående beskrivning av de två MiFID-direktiven. 

Informationsasymmetri och attityder till förändring är de två resterande litterära 

begreppen som behandlas i relation till studien.   

 

3.1 INLEDNING  
De övergripande utgångspunkterna i denna studie är de EU-direktiv från år 2004 och 2012 

som reglerar finansiella marknader i EU. Detta inkluderar MiFID I som ändrade den 

finansiella branschen i stort år 2007 och lade grunden till nuvarande reglering, samt 

MiFID II som sannolikt kommer att förändra den finansiella branschen i framtiden. Dessa 

direktiv är viktiga att inkludera då det är de som lagt grunden till dagens reglering av 

rådgivningsyrket. Då direktiven är omfattande och eftersom studien ämnar undersöka 

attityder till regleringen och eventuella problem med rådgivarnas arbetssätt kommer 

fokus att riktas mot de delar i direktiven genom SOU 2015:2 och SOU 2014:4 som 

konkret berör rådgivning mot konsumenter. Direktiven är direkt kopplade till vår 

problemformulering i och med att det är förändringar de medför vi främst ämnar 

undersöka. Ur MiFID II kommer författarna av denna studie rikta särskild fokus på 

förslagen om inspelning av rådgivningssamtal samt förslag om provisionsförbud. Dessa 

uppfattas av studiens författare som konkreta och kontroversiella. I relation till 

provisionsförbudet behandlas två studier, nämligen Beyer & Meza (2012) samt 

Mullainathan et al, (2012). Beyer & Meza (2012) undersökte hur provision påverkar 

försäljningen gentemot kund. Mullainathan et al. (2012) studie undersökte ”bias” hos 

rådgivare, och påvisade att i de fall där det fanns provision närvarande rekommenderade 

rådgivaren i ett större omfång fonder som hade högre avgifter men som hade samma eller 

lägre avkastning än fonder med lägre avgift. Dessa studier ska bidra till ökad kunskap om 

hur provisioner fungerar samt hjälpa studien undersöka dess påverkan på 

rådgivningsyrket.  

 

I avsnitt 3.4, ‘attityd till förändringar’ används relevanta teorier för att beskriva hur 

rådgivarna uppfattar förändringar i regleringen samt arbetssätt. För att undersöka detta 

används ett flertal vetenskapliga studier. Vakola & Nikolau (2005) undersökte till hur stor 

grad personer känner sig stressade i relation till organisationsförändringar. Deras resultat 

visade på att organisationsförändringar skapar stress om inte en person känner sig 

hängiven gentemot organisationen, eller om ett bolag saknar klara styrdokument för 

förändringen samt om det saknas stöttande kollegor (Vakola & Nikolau, 2005, s. 170). 

Deras teori är enligt författarna till denna studie relevant för att undersöka situationen hos 

rådgivare och hur de upplever förändringar i arbetssättet. Teorier från Jackson et al. 

(2012) och Murphy et al. (2009) används för att visa på hur en lags effektivitet vid 

implementering påverkas av handlarens uppfattning om dess moraliska värde och 

rättvisa. Dessa teorier hjälper studien undersöka rådgivarnas attityder till 

lagförändringarna och huruvida de upplever att regleringen är berättigad.   

 

I avsnitt 3.5 ”informationsasymmetri” har tonvikt lagts på att hitta en teori om 

informationsasymmetri som i hög utsträckning kan kopplas till det problem som 

identifierats i Konsumentverkets rapport, Det måste gå att lita på konsumentskyddet 

(2015). Där framgår det att konsumenter generellt uppfattar finansiella tjänster som 

problematiska att förstå eftersom det är svårt för den oinsatte att avgöra resultatet av en 

rådgivning. Nayyar & Templeton (1994) listar upp ett antal faktorer som karaktäriserar 
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begreppet vilket författarna med lätthet kan koppla till situationen för en konsument som 

önskar att placera pengar via en privatrådgivare vilket är anledningen till att teorin blivit 

central i arbetet och illustreras i figur 1. Författarna har hittat andra vetenskapliga artiklar 

som beskriver ämnet, exempelvis Arkelof (1970) som genom en studie på bilmarknaden 

kunde påvisa att varor av hög kvalitet kunde elimineras på marknaden med hög 

informationsasymmetri. Även om det finns vissa paralleller med fordons- och 

finansindustrin där säljaren i regel är betydligt mer insatt i produkten än säljaren så ansåg 

författarna bakom denna studie Nayyar & Templetons teori var lättare att applicera på 

den situation som uppstår mellan rådgivare och konsument.  

 

3.2 MIFID I 
Markets in Financial Instruments Directive - MiFID, är ett EU-direktiv som antogs av 

EU- kommissionen i april 2004, men implementerades av de dåvarande 27 EU-länder 

först i november 2007. Det ersatte det äldre regelverket Investment Services Directive 

(ISD) från 1993 (J.P. Morgan, 2007). MiFID I blev ett omfattande direktiv (Casey & 

Lannoo, 2009, s. 1). Det ansågs vara något av en revolution inom Europas 

finansmarknader och skulle knyta samman de olika ländernas finanshandel (Casey & 

Lannoo, 2009, s. 1). Direktivet var ett steg i processen att harmonisera och sammanslå 

EUs finansiella marknader, i linje med EUs övergripande mål om en koncentrerad och 

gemensam marknad (Middlemiss, 2006). Casey & Lannoo (2009, s. 6) kallar MiFIDs 

påverkan på EUs finansiella marknader och den nya utformningen av dessa för mer 

omfattande än vad implementeringen av Basel II, det vill säga regelverken och 

kapitalkraven, var för finansiella institutioner. Detta reflekterades bland annat i 

implementeringsprocessen där 22 länder missade slutdatumet för implementeringen 

vilket därmed fick Europadomstolen att reagera (Casey & Lannoo, 2009, s. 9). Detta 

misstag ansågs åtminstone kortsiktigt orsaka problem i konkurrensen genom 

arbitragemöjligheter mellan länderna vilket enligt Ferrarrini & Moloney (2012, s. 575) 

var emot MiFIDs ursprungliga syfte i att främja konkurrens.   

 

MiFID-regleringen var dock viktig i avseende att fånga upp den ständiga 

moderniseringen av finansiella instrument vilket är en utmaning för lagstiftaren. En av de 

mer kontroversiella förändringarna var börsmonopolet som slopades. Detta innebar för 

Sveriges del att börsmonopolisten Nasdaq OMX förlorade en stor del av handeln till andra 

handelsplatser för värdepapper, bland annat Aktietorget (Makranci, 2015).  

 

Konkreta punkter som MiFID har påverkat för rådgivare har främst anknytning till 

transparens genom dokumentationskrav och förflyttning av transaktioner till öppnare 

marknadsplatser, samt utformning av aktörernas interna system (Ferrarrini & Moloney, 

2012, s. 566). Till exempel måste bolag enligt Case & Lannoo (2009, s. 58) som utför 

order åt en kund utföra detta i “bästa utförande” (eng. best execution). Detta menar på att 

finansiella instrumentet måste handlas på den mest likvida marknaden för att på så sätt få 

bästa möjliga priset för kunden givet ett kort tidsspann (Casey & Lannoo, 2009, s. 58). 

Rådgivningskonsumenten har enligt Swedbank (2016) fått tre klassificeringar för lättare 

indelning samt nivåanpassning av konsumentskyddet: icke-professionella kunder, 

professionella kunder och så kallade jämbördiga motparter. I bakgrund mot dessa 

kundkategorier används en så kallad passandebedömning som görs när 

investeringsrådgivning inte utförts innan transaktionen (Konsumenternas.se, 2015). Detta 

görs endast vid handel med komplicerade instrument, som till exempel derivat, till 

skillnad från okomplicerade instrument som till exempel aktier (Swedbank, 2016).   
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MiFID I reglerade den finansiella rådgivningen mot konsument genom olika åtgärder i 

syfte att förstärka konsumentskyddet (Casey & Lannoo 2009, s. 35). Förändringarna för 

den finansiella rådgivaren blev därmed vidsträckta. Intressekonflikter mellan bolag och 

kunder är något MiFID I har uppmärksammat påtagligt enligt Casey & Lannoo (2009, s. 

91) och som alltid måste respekteras samt tas hänsyn till av den finansiella aktören. 

Rådgivare ska alltid identifiera potentiella intressekonflikter, informera om dessa till 

kunden och ha en klart definierad policy samt motsvarande resurser för att hantera och 

dokumentera denna risk (Casey & Lannoo, 2009, s. 91). Även större hänsyn från bolagets 

sida mot kundens position blev obligatoriskt. Detta inkluderar utredning av kundens 

bakgrund och kunskap inom finanshandel, kundens finansiella situation samt syftet med 

investeringar där råd och rekommendationer måste anpassas efter dessa (J.P. Morgan, 

2007).  

 

3.3 MIFID II  
3.3.1 Inledning  

MiFID II antogs av EU-länderna endast fem år efter implementeringen av MiFID I och 

anses vara en reformering och förfining av det föregående direktivet (Ferrarini & 

Moloney, 2012, s. 574). Enligt Ferrarrini & Moloney (2012, s. 574) implementerades 

MiFID I i en tid som präglades av instabila marknadsförhållanden och en omfattande 

finanskris vilket gjorde det problematiskt att mäta dess effekter på marknaden samt hur 

väl dess syfte uppfylldes. MiFID II ska omfatta ett bredare spektrum av finansiella 

instrument utförligare, ett behov som belystes tydligt efter år 2008 och finanskrisen (SOU 

2015:2, s. 511). Huvudsyften med MiFID II är att förstärka investerarskyddet, öka 

transparensen, öka förtroendet för de finansiella marknaderna och täcka oreglerade 

områden (European Commission, 2016, s. 4). Ljung (2016) menar dock på att 

implementeringen av MiFID II har försenats till 2018.  

 

3.3.2 Principer  

Ett antal nya regler och direktiv introduceras för finansiella rådgivare. Generella principer 

om att agera hederligt, rättvist och professionellt är oförändrade sen det förra direktivet 

(SOU 2015:2, s. 272). Dokumentationen har enligt SOU (2015:2, s. 272) utökats 

tillsammans med ytterligare regler och rutiner.   

 

Rådgivningsföretaget ska ha en genomarbetad process för hur urval av finansiella 

instrument till konsument sker samt till vilken målgrupp av investerare denna är tilltänkt 

(SOU 2015:2, s. 275). Företaget ska även ha målgrupper och knyta samman samtliga av 

de framtagna finansiella instrumenten med dessa (SOU 2015:2, s. 275).   
 

Företaget skall informera sina konsumenter huruvida informationen och 

rekommendationerna de ger är oberoende eller inte (European Commission, 2016, s. 77). 

Ifall en oberoende ställning tas av rådgivningsföretaget får varken företaget eller 

rådgivaren acceptera ersättning från tredje part, till exempel fondbolag. Ett företag som 

inte utger sig för att vara oberoende får däremot både ta emot provision samt förhålla sig 

till en begränsad mängd produkter och aktörer vilket betyder att det är upp till kunden 

själv att gå till en oberoende aktör (European Commission, 2016, s. 2). I hur stor skala 

detta implementeras är upp till medlemsstaterna själva att bestämma.    
 

Den oberoende rådgivaren ska ta hänsyn till ett flertal finansiella produkter utöver det 

egna företagets och dess omkrets (SOU 2015:2, s. 426). Här är regelverket komplext. De 
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erbjudna produkterna måste vara från ett tillräckligt brett spektrum av aktörer, därmed 

inte enbart från aktörer som befinner sig nära varandra genom att till exempel ingå i 

samma bolagskoncern (SOU 2015:2, s. 426). En aktör kan samtidigt tillhandahålla två 

typer av rådgivningstjänster, oberoende och icke oberoende (SOU 2015:2, s. 426). Det 

betyder att om bolaget rekommenderar samma fond till två kunder i två olika situationer 

där rådgivningen i det ena fallet är oberoende, och i det andra fallet inte oberoende, kan 

bolaget försöka rikta verksamheten så att det hamnar i det “icke oberoende” hållet så 

bolaget kan få provision (SOU, 2015:2, s. 426). Till exempel kan en kund i sitt val mellan 

oberoende och icke-oberoende rådgivning bli påverkad av priserna på rådgivningen som 

kan vara högre för den oberoende varianten. Detta styr kunden åt den icke oberoende 

rådgivningen vilket innebär provision för rådgivaren.   

 

Enligt SOU 2015:2 (s. 427) kan detta bli svårt att avgöra vid en eventuell utredning för 

till exempel Finansinspektionen då det kan vara problematiskt att avgöra huruvida bolaget 

har försökt få ut provision vid oberoende rådgivning eller inte. Ett stort 

värdepappersinstitut kan även marknadsföra sina “icket-oberoende” produkter till en 

större grad än de produkter som tillhör den oberoende rådgivningen vilket kan missleda 

kunden (SOU 2015:2, s. 427).   

 
Interna belöningssystem förbjuds, som skulle kunna leda till att rådgivare kan vara mer 

benägna att rekommendera vissa produkter över andra (SOU 2015:2, s. 275). Detta gäller 

dock endast vid rådgivning för så kallade icke-professionella kunder (SOU 2015:2, s. 

275).  
 

Rådgivaren ska dokumentera och informera kunden om de steg som genomförs, 

information om råd som ges och produkternas värde för investeringssyftet (SOU 2015:2, 

s. 275). Detta inkluderar till exempel hur väl rådet överensstämmer med kundens 

riskpreferenser och behov (SOU 2015:2, s. 275). Om kundrådgivning sker via telefon ska 

detta alltid spelas in, specifikt i fall där en kund “ger order” om att en transaktion i dennes 

namn ska utföras, till exempel att sälja en viss tillgång (SOU 2014:4, s. 315). SOU 2014:4 

(s. 315) diskuterar ett förslag om inspelning av alla samtal mellan kund och rådgivare, 

oavsett om det är via telefon eller i ett rådgivningskontor. Fördelar med ett sådant förslag 

är att det i efterhand är lättare än i dagsläget att gå tillbaka till ett rådgivningssamtal och 

höra vad som verkligen har sagts, och på så sätt underlätta vid tvister mellan kund och 

rådgivare (SOU 2014:4, s. 315). Nackdelarna blir att kostnaden för ett sådant förslag läggs 

på rådgivaren, och beroende på hur många rådgivningssamtal ett kontor har kan den 

kostnaden bli hög. Swedish Bankers Association (2015, s. 1) menar på att eftersom 

rådgivningssamtal kan avslöja intima detaljer om en persons livssituation kan inspelning 

anses vara integritetskränkande. Dessa nackdelar ställs mot det förbättrade kundskyddet. 
 

Transparens har i likhet med föregående direktiv utökats (SOU 2015:2, s. 276). Det är 

obligatoriskt för rådgivningsaktören att spara information avseende transaktioner för en 

kunds räkning, samt slutkundens identitet (SOU 2015:2, s. 276). Rådgivaren ska tydligt 

redogöra huruvida en produkt förses av det egna företaget eller från en aktör som står 

nära det egna bolaget (SOU 2015:2, s. 276).  

 

3.3.3 Provision  

Problemet med provisioner har debatterats i ett flertal svenska medier och identifieras av 

SOU 2015:2 (2015, s. 26) som ett avsnitt av MiFID II där man kan gå längre i 

implementeringen än vad direktivet föreslår. De krav som finns i direktivet är 
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minimiregler som en EU-stat får utöka vid önskemål. Exempel på länder som har tagit 

steget längre och infört provisionsförbud är Nederländerna samt Storbritannien (SOU 

2015:2, s. 422). Det har dock medfört varierande resultat. Exempel på problem som har 

uppkommit i Storbritannien är att värdepappersinstitut istället tar ut provision genom att 

“utföra kundens order” (eng. execution only) vilket inte ingår under definitionen 

finansiell rådgivning och på så sätt placeras kapitalet i en fond genom aktiv förvaltning 

av en kunds portfölj (SOU 2015:2, s. 430). I Nederländerna har fondmarknaden 

förändrats mot bakgrund av provisionsförbudet, där fonder har minskat sin 

förvaltningsavgift och istället flyttat avgiften till rådgivarna, som tar betalt direkt från 

kunden (SOU 2015:2, s. 422). Eftersom det finns en ovilja att betala för dessa tjänster, 

tror Nederländernas finansinspektion, Autoriteit Financiële Markten, att rena 

rådgivningstjänster minskar till följd av detta, dock har ingen observation av detta skett 

än (SOU 2015:2, s. 422).  

 

I Storbritannien har man inte ett heltäckande förbud som i Nederländerna, däremot så har 

man riktat in sig på rena rådgivningstjänster och är mer restriktiva än till exempel Sverige 

när det kommer till provisioner (SOU 2015:2, s, 444). Dessutom har kraven för 

kompetensnivåer hos rådgivare höjts (SOU 2015:2, s. 444). Det har observerats en 

minskning av rådgivningstjänster med en ungefärlig siffra på elva procent. Denna 

minskning har skett mestadels i segmentet för mindre sparare med en förmögenhet under 

100 000 pund (SOU 2015:2, s. 444). I samband med regelförändringarna drog de större 

aktörerna ner på rådgivningen mot mindre sparare, vilket kan vara en förklaring till 

minskningen.   

 

Beyer & Meza (2012, s. 117) undersöker om provisioner hos rådgivare och dess betydelse 

på köparens val av försäkringsprodukter. Studiens resultat visar på att säljaren blir 

väsentligt mer benägen att sälja en produkt med tillhörande provision (Beyer & Meza, 

2012, s. 119). Framförallt hittar studien en skillnad där säljarens främsta mål vid provision 

är att sälja, men att skillnaden mellan vilken produkt som sedan rekommenderas kan vara 

obetydlig (Beyer & Meza, 2012, s. 119). Detta då säljaren vid samtliga fall tjänar mer på 

att sälja något än att inte alls sälja (Beyer & Meza, 2012, s. 119). I ett läge där ingen 

provision finns kan säljaren avråda en kund från ett köp. Studiens resultat kan appliceras 

på en rådgivningssituation där det finns en mängd komplexa produkter. Ifall en hög 

informationsasymmetri existerar kan det för säljaren, i detta fall rådgivaren, vara enklare 

att styra konsumenten mot en viss produkt. Till stöd för detta skriver Mullainathan et al. 

(2012, s. 1) om rådgivningens ”bias” hos en dennes rekommendationer. En av dessa bias 

innefattar råd där rådgivaren är mer benägen att sälja fonder med högre avgifter även fast 

dessa inte har någon fördel i jämförelse med fonder med lägre avgifter. I sammanhanget 

är det värt att nämna att Mullainathan et al. (2012) studie är genomförd i USA där 

regleringen för finansiell rådgivning skiljer sig från den i EU.   

  

Finansinspektionen (2013, s. 15) är den främsta förespråkaren för ett heltäckande 

provisionsförbud. Slopade provisioner kan däremot bli en ren prisfråga för kunden då 

rena oberoende rådgivningstjänster ofta prissätts högre i jämförelse med “ickeoberoende” 

former av rådgivning (Finansinspektionen, 2015, s. 15). Därav kan oberoende rådgivning 

bli dyrare för kunden eftersom tjänstemannen vill ha ersättning för den uteblivna 

provisionen (SOU 2015:2, s. 428-430). Finansinspektionen (2013 s. 15) tar främst strid 

mot så kallade “upfront provisioner” där rådgivaren får betalt när kunden har tecknat en 

finansiell lösning, till exempel ett fondinnehav eller en försäkringslösning. Detta sätt att 

handla är en kortsiktig provisionslösning. Därmed föreslår finansinspektionen att i det 
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första steget förbjuda dessa kortsiktiga provisioner och att behålla löpande provisioner 

(Finaninspektionen, 2013, s. 15). Löpande provisioner behöver inte betyda förlust för 

kunden. En rådgivare som vill ha kvar en kund långsiktigt bör ha incitament att investera 

på ett sätt som innebär att kunden är nöjd över en länge period (Finansinspektionen, 2013, 

s. 15).   

 

Det bör slutligen nämnas att enligt SOU 2015:2 (s. 444) innebär ett provisionsförbud att 

rådgivningsyrket troligtvis kommer att krympa. Detta kan till exempel ske genom att 

storbanker drar ner på rådgivning för icke-professionella kunder, eller genom att endast 

Private Banking-kunder med en viss förmögenhet betjänas vilket skulle drabba 

småsparare och påverka branschen som helhet (SOU 2015:2, s. 444). De diskuterade 

förändringarna av MiFID II kan påverka rådgivare genom olika följder, till exempel 

innebär en reducering i rådgivaryrket färre arbetstillfällen och provisionsförbudet i sin tur 

lägre löner. För kundernas del blir utbudet av tjänster mindre, och genom detta kan det 

totala sparandet minska då majoriteten av svenskarna har innehav i fonder och över 

hälften av dessa fondsparare har använt sig av finansiell rådgivning (SOU 2015:2, s. 

443).   

 

3.4 ATTITYD TILL FÖRÄNDRING  

MiFID II-direktivet innebär att organisationer som bedriver finansiell rådgivning kommer 

att införa eller har redan infört omfattande förändringar. När organisationer genomgår 

förändringar är de anställdas attityd kring förändringen avgörande för resultatet och 

utvärderingen av förändringen (Vakola & Nikolau, 2005, s. 170). Vakola & Nikolaou 

(2005, s. 160) genomförde en studie om organisationsförändringar där man kom fram till 

att individers olika attityder till en specifik förändring kan förklaras med hur stressade 

personer känner sig. Stress är en faktor till lägre effektivitet på jobbet, brister i 

kommunikation, sjukskrivning, lägre kvalitet på det utförda arbetet och missnöje. Studien 

undersökte 292 medarbetare i olika organisationer i Grekland där respondenterna i 

enkätform fick svara på olika frågor angående arbetssituationen, stress och förändring 

(Vakola & Nikolau, 2005, s. 160). Resultatet blev ett funnet samband mellan stress och 

en organisation i förändring (Vakola & Nikolaou, 2005, s. 169). Däremot fanns det även 

faktorer som kunde stävja upplevd stress (Vakola & Nikolau, 2005, s. 169). Exempel på 

dessa faktorer kunde vara socialt stöd från kollegor, noggrann information och/eller 

utbildning från organisationen om förändringar samt graden av engagemang från 

personalens sida gentemot företaget (Vakola & Nikolau, 2005, s. 169).   

 

Därav är det intressant i denna studie att belysa om de diskuterade förändringarna har 

medfört en högre grad av stress för rådgivaren. Ett exempel skulle kunna vara en 

rådgivare som råder företag eller privatpersoner att anskaffa olika typer av 

kapitallösningar. Affärsmodellen bygger på att såväl den enskilde tjänstemannen som de 

företag de representerar blir kompenserade från tredje part. MiFID II- direktivet flaggar 

för visst provisionsförbud och Finansinspektionen för ett totalt provisionsförbud i hela 

branschen (Finansinspektionen, 2013, s. 15). Ifall provisionsförbudet blir verklighet 

måste rådgivaren arbeta på helt andra premisser. Att förändra en affärsmodell tar tid och 

riskerar att skapa osäkerhet vilket kan leda till att rådgivaren känner en ökad grad av stress 

som skapar en negativ attityd enligt Vakola & Nikolaus (2005) resultat.   

 

Nya lagar och regleringar implementeras genom de handlare som de påverkar vilket i 

studiens fall är rådgivare. Hur aktörer däremot uppfattar lagar kan skilja sig. Den legitima 
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ordningen bygger enligt Weber (1983, s. 32) på sociala aktörers handlingar och relationer 

vilket bildar en föreställning kring vad som är rätt och fel. Denna sociala ordning kan 

skapas av traditioner, det vill säga att någonting är legitimt eftersom någonting alltid varit 

på ett visst sätt och därmed ska vara så även i framtiden. Social ordning kan också skapas 

från myndigheter om den av handlaren uppfattas som legitim (Weber, 1983, s. 30). En 

förutsättning för det är dock att individen uppfattar bestämmelserna som rättvisa och 

logiska utifrån hur denne upplever verkligheten.  

 

Jackson et al. (2012, s. 1062) genomförde en studie i Storbritannien med syfte att 

undersöka polisens legitimitet i samhället. Resultatet av studien visade på att personer 

som i större grad följer lagen kunde identifiera sig med dess moraliska värde. Huruvida 

man följer en lag beror bland annat på personers uppfattning om en viss lags nivå av 

rättvishet, eller orättvishet. Murphy et al. (2009, s. 2) visar på att lagar som implementeras 

genom bruk av ett auktoritärt arbetssätt med hot om lagbrott som konsekvenser i en icke-

lydnad av lagen resulterar i slutändan i lägre foglighet. Detta om attityder och moral inte 

övervägs och kommuniceras ut lika noga i implementeringsprocessen. Murphy et al. 

(2009, s. 20) menar på att det är effektivare ur ett regleringsmässigt perspektiv att 

kommunicera ut en lagändring på ett sätt som övertygar handlaren om lagens moraliska 

och nyttomässiga ståndpunkt istället för att implementera lagen genom en auktoritär 

makt. Detta kan exemplifieras i att myndigheten belyser lagens värde istället för 

straffskalan när man kommunicerar ut den till berörda parter. De nämnda studier har 

visserligen undersökt lagens effektivitet i en annan kontext, men resultaten kan sannolikt 

analogt appliceras även i en situation där en organisation har makten, till exempel en 

arbetsgivare.  

 

Dessa teorier understryker att det är relevant att undersöka hur nya krav på finansiell 

rådgivning uppfattas av handlarna, i detta fall rådgivarna. Finns det inte stöd hos 

rådgivarna för de nya förändringarna är risken för lagstiftaren att lagens syfte inte kommer 

att uppnås eftersom aktörerna inte kommer vara beredd att förändra sitt beteende då lagen 

saknar legitimitet Murphy et al. (2009, s. 2). Detta kan länkas ihop med den observerande 

undersökning som gjordes av Synovate (2011, s. 1) som påvisade att den finansiella 

rådgivarens arbetssätt ofta inte överensstämde med de generella principer som MiFID I 

gjorde gällande. Författarna bakom denna är av uppfattningen av att det inte tagits hänsyn 

från myndighetshåll huruvida regleringen kommer att mottagas av aktörer som bedriver 

rådgivningstjänster. Den ställer snarare krav på förändringar vilket är riskabelt ur ett 

legitimitetsperspektiv. I kontexten är det nämnvärt att svensken generellt sett har ett högt 

förtroende för statens institutioner. Enligt ett pressmeddelande från Europakommissionen 

(2009) placerar sig Sverige långt över medel bland EU-länderna vilket skulle kunna vara 

ett argument för att lagar och regler kommer att efterföljas oavsett om rådgivarna skulle 

se några av lagförslagen från MiFID II-direktivet som felaktiga.   

 

3.5 INFORMATIONSASYMMETRI  
Informationsasymmetri definieras enligt Chiu (2007, s. 38) som en situation i finansiella 

sammanhang där det råder ojämna förhållanden i kunskapsläget mellan en rådgivare och 

en konsument. Chiu (2007, s. 38) har i sin studie fastslagit att informationasymmetri inte 

kan minskas nämnvärt med hjälp av till exempel det ökade informationsflödet från 

internet. Även om investeraren teoretisk sett kan söka upp information så är mängden 

information svårhanterlig för konsumenten att greppa. Detta kan härledas till 
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Konsumentverkets rapport (2015, s. 44) där det framgår att finansiella tjänster är svåra att 

utvärdera trots att merparten av den svenska befolkningen har tillgång till internet.  

 

Nayyar & Templeton (1994, s. 96) har genomfört en studie där man undersökt 

informationsasymmetri i ett flertal branscher inom servicesektorn. Där lyfts tre punkter 

fram som centrala:  

  

1. Konsumenter kan köpa tjänster som inte är den mest lämpliga för dem.  

2. Missnöje kan uppstå i konsumentens utvärdering av tjänsten även om tjänsten 

utfördes enligt de villkor som handlaren och konsumenten kom överens om. Detta 

kan i fallet rådgivning exemplifieras i en kund som enligt en 

rådgivningsrekommendation placerat i en fond, som även trots hög tillväxt har 

inte fått önskad utdelning på grund av höga förvaltningskostnader.  

3. Säljarna kan ta ekonomisk skada i ett scenario där de försöker att möta kundens 

missnöje genom att försöka tillfredsställa kunden med kompensation.  

  

 
 

Figur 1: Nayyar & Templetons tre former av informationsasymmetri. 

 

Från Chiu (2007 s. 38) studie framgår det att finansmarknaden i allmänhet och 

rådgivaryrket i synnerhet karaktäriseras av ett ojämnt förhållande mellan den som ger råd 

och mottagaren. Konsumentverkets rapport från 2015 är ett exempel som visar på att man 

i vilket fall från kundhåll upplever det så. På marknaden finns det ett brett spektrum av 

finansiella produkter för en tjänsteman att råda om där vissa rekommendationer kan anses 

som olämpliga enligt författarna bakom denna studie. Ett exempel kan vara en person 

som får rådet att placera pengar till en alltför hög risk i förhållande till dennes livssituation 

och totala förmögenhet. Vidare är det också troligt att konsumenten blir missnöjd även i 

de fall rådgivaren agerat enligt konstens alla regler trots att råden ligger i linje med vad 

man på förhand kommit överens om, i likhet med punkt två (Nayyar & Templeton 1994, 

s. 96) I det fall rådet innebär en värdeminskning är det troligt att kunden blir missnöjd, på 

samma sätt som att de flesta konsumenter troligtvis inte reagerar på att råden de fått 

resulterat i ett alltför högt risktagande om utfallet blivit lyckosamt. I efterhand om man 
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konstaterar att en rådgivning “gått fel” finns det liten, eller ingen möjlighet för säljaren 

att kompensera kunden. Rådgivning innebär ofta placeringar i olika riskinstrument där 

konsumenten riskerar att förlora delar eller hela av det insatta kapitalet. Säljaren, i det här 

fallet rådgivaren kompenserar inte för förluster om inte lagbrott föreligger. Nayyar & 

Templetons (1994) teori om informationsasymmetri bygger på de tre kriterier i figur 1 

vilka samtliga stämmer in på rådgivaryrket vilket är anledningen till att den valts ut av 

författarna bakom denna studie.   

 

Även om det framhållits tidigare i problembakgrunden att merparten av påtryckningarna 

för en ökad reglering av finansiella tjänster främst kommer från myndighetshåll finns det 

kraftigt stöd för regleringen från akademin där huvudargumenten varit 

informationsasymmetri och intressekonflikter. Exempelvis Chiu (2007, s. 40) uttrycker 

att en reglering är direkt nödvändig även för rådgivning som sker via internet. Det går att 

argumentera för att den nya tidens IT-samhälle, där merparten har tillgång till Internet 

och därmed möjlighet att tillgodogöra sig information skulle motverka 

informationsasymmetri (Paredes, 2003, s. 3). Detta talar i sådant fall emot en ökad 

reglering av branschen enligt författarna. Paredes (2003, s. 3) argumenterar emellertid likt 

Chiu (2007) emot den ståndpunkten då mängden av information som finns på Internet 

kring aktiemarknaden och finansiella tjänster är så pass omfattande att investeraren har 

svårt att avgöra huruvida det råd som denne fått är rimligt eller inte med hjälp av Internet.  

 

De intressekonflikter som såväl Chiu (2007) som Parades (2003) hänvisar till har sin 

grund i att rådgivaren kan ha incitament att agera på ett sätt som strider mot kundens 

intresse och deras uppfattningar ligger i linje med Konsumentverkets och EUs riktlinjer 

om att den finansiella rådgivningen behöver regleras. Problemet här som identifieras av 

Nayyar & Templeton (1994, s. 100) är att informationsasymmetrin aldrig går att eliminera 

helt, endast reducera. MiFID II förespråkar i likhet med Nayyar & Templeton (1994, s. 

100) en utökad dokumentation, kontrakt på parternas skyldigheter, ansvar, konkreta 

policys och ständig övervakning av arbetssättet. Detta för att minimera intressekonflikter 

och informationsasymmetri.    
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3.6 SAMMANFATTNING LITTERÄR REFERENSRAM 

Författarna har noterat att ovanstående teorier och relaterad lagstiftning bygger på ett 

kundperspektiv och saknar analys kring hur marknaden påverkas av en hård reglering. 

Detta förstärker bilden av att det är viktigt att branschens aktörer får komma till tals. 

 

 
 

Figur 2: Sammanfattande modell för teoretisk referensram. 

 

Figur 2 har i syfte att ge en överskådlig bild över den litterära referensram som har använts 

i denna studie. Det kan argumenteras för att samtliga fyra faktorer påverkar arbetssättet 

hos en rådgivare. Det kan även förklaras ur ett kronologiskt perspektiv. I ett icke-reglerat 

perspektiv råder en hög informationsasymmetri i rådgivningsyrket i likhet med vad 

Nayyar & Templeton (1994), Chiu (2007) och Parades (2003) kommit fram till vilket 

påverkar arbetssättet hos en rådgivare genom dess informationsövertag gentemot kunden. 

Detta hade MiFID I bland annat i syfte att motverka genom löfte om ökat investerarskydd 

(Casey & Lannoo, 2009, s. 35). I efterhand ansågs direktivet av EU vara svagt vilket gav 

upphov till MiFID II. MiFID II ställer som tidigare nämnt hårdare krav på rådgivarens 

roll som viktig finansiell mellanhand. Huruvida MiFID II ändrar arbetssättet kan bero på 

attityder som rådgivare har gentemot direktivet vilket direkt påverkar direktivets 

effektivitet, i likhet med vad Murhpy et al. (2009), Jackson et al. (2012) påvisade i sina 

undersökningar om lagars effektivitet. Denna studie ämnar undersöka hur respektive 

faktor påverkar marknads- och arbetsförhållanden utifrån ett rådgivarperspektiv. Studiens 

författare studerar verkligheten utifrån ett konstruktionistiskt synsätt där handlarna, i det 

här fallet rådgivarna skapar den verklighet som studeras i enhet med hur Kara et. al., 

(2010, s. 41) beskriver synsättet. Handlarnas tankar är alltså av vikt att undersöka 

eftersom handlarna är de aktörer som slutligen implementerar beslut från lagstiftaren.   
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4. PRAKTISK METOD  
Detta kapitel redovisar urvalet av intervjupersoner samt datainsamlingsmetod med 

tillhörande intervjuguide, urvalskriterier och databearbetning. Syftet med detta avsnitt är 

att ge läsaren en inblick i hur empirin har inhämtats och hur arbetet praktiskt fortlöpt.   

 

4.1 DATAINSAMLINGSMETOD  
Det finns en uppsjö med olika metoder för att samla in data till kvalitativa undersökningar, 

den mest frekvent använda metoden är intervjuform (Ryen, 2004, s. 28). Ryen (2004, s. 

29) pekar på att intervju som metod ger möjlighet att fånga många aspekter från få enheter 

och ger utrymme för flexibilitet vilket medför att metoden ofta uppfyller de centrala 

delarna i kvalitativ forskning. Intervju var ett naturligt val i den här studien eftersom 

författarna värderat tjänstemännens unika uppfattningar om den ökade regleringen högt. 

Som påpekats i avsnittet om förförståelse är risken med denna metod att författarna 

medvetet eller omedvetet påverkar intervjupersonens svar eller feltolkar data vid analys 

av resultatet.   

 

Bryman (2008, s. 413-415) menar på att fördelarna med en strukturerad intervju är att det 

blir lättare för samhällsforskaren att styra intervjupersonen mot problembakgrunden och 

valda frågeställningar om det finns en viss mått av struktur under samtalet. Eftersom 

denna studie ämnar skapa en insikt kring hur ett speciellt fenomen, MiFID II kan komma 

att påverka den dagliga verksamheten så fanns det ett behov av att strukturera 

intervjuerna. Författarna var i enhet med Lofland & Lofland (1995, s. 78) och Britten 

(1995, s.251) av åsikten att det fanns ett behov att på förhand konstruera en intervjuguide 

för att säkerhetsställa att de frågor som var som centrala för studien besvarades under 

samtalet.  

 

4.2 URVALSKRITERIER  

Hellevik (1980, s. 23) pekar på en avgörande skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa 

studier som sker i urvalsprocessen. Kvantitativa undersökningar strävar till att 

generalisera och därav måste urvalet vara representativt för den population man ämnar 

undersöka. En skillnad i den kvalitativa processen är att forskaren själv måste välja vem 

som skall delta i studien och urvalet bör därför inte vara slumpmässigt genererat 

(Hellevik, 1980 s. 23). Kvale (1997, s. 32) är av samma åsikt men understryker att urvalet 

inte får bli för smalt. Forskaren måste visa på en variation i urvalet i de variabler man valt 

ut trots att man inte strävar efter eller kommer att få ett urval som är representativt för 

hela populationen (Kvale, 1997, s. 32).  

  

Med hänvisning till studiens syfte så har privatrådgivare samt rådgivningschefer med 

SwedSec-licens valts ut eftersom det då kan förväntas en viss kunskapsnivå hos 

intervjupersonerna gällande svensk lag vid finansiell rådgivning. Det är viktigt att för 

läsaren belysa att intervjupersonerna verkar i organisationer med skild karaktär, det är 

därför inte helt lätt att koppla ihop dom till samma bransch. Exempelvis har en storbank 

utlåning som kärnverksamhet och rådgivningstjänsten är en sidoverksamhet medan det 

finns exempel på mindre aktörer som enbart erbjuder rådgivning av finansiellt 

sparande.  Samtliga rådgivare som deltagit har dock placering av kapital som huvudsaklig 

uppgift. 
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En ytterligare variabel studien valt att ta hänsyn till är arbetslivserfarenhet. Författarna 

har gjort ett antagande att rådgivare med en större arbetslivserfarenhet har bättre 

förutsättningar att kunna bidra med insyn kring den finansiella rådgivningens utveckling. 

Därför har en majoritet av de tillfrågade arbetat längre än tio år inom rådgivningsyrket. 

En annan faktor som påverkat datainsamlingen är intervjupersonens tillgänglighet. 

Personerna som deltagit i studien har ställt upp under deras arbetstid vilket medfört att 

studiens författare anpassat intervjulängden till 20 minuter vilket bidragit till en 

semistrukturerad intervjuform för att optimera tidsåtgången. En intervju bör enligt Britten 

(1995, s. 1) inte ha för låg grad av struktur då detta kan lämna forskningsfrågan obesvarad.  

  

Författarna har belyst att det centrala inom den kvalitativa forskningen är att fånga det 

specifika i enlighet med hur Kvale (1997, s. 32) beskriver det. Idealt för studien hade 

därför varit intervjuer där samtalet fick fortlöpa utan en tidsbegränsning. Det hade 

sannolikt givit intervjuaren mer tid att bygga ett förtroende hos svarspersonen och 

framförallt möjligheten att gå ännu djupare. Ett rimligt antagande är att möjligheten till 

mer tid per intervju hade möjliggjort en större flexibilitet med avseende på grad av 

struktur. Det framkom vid intervjutillfällena att intervjupersonerna blev mer öppna desto 

längre intervjuerna pågick vilket är en stor anledning till att intervjuerna ofta blev längre 

än 20 minuter.   

 

4.3 INTERVJUGUIDE   
En intervjuguide bör inte likställas med en stark struktur utan bör ses som ett verktyg för 

forskaren att få med de breda penseldragen (Ryen, 2004, s. 44). De frågor som på förhand 

skapats bör inte vara av alltför specifik karaktär då det kan innebära att forskaren 

förhindrar att alternativa synsätt kommer fram (Ryen, 2004, s. 44). Denna studie har 

använt intervjuguiden som ett stöd, men varit noggrann med att inte bli alltför 

strukturerad, då studien ämnar skapa insikt hur den enskilde rådgivaren uppfattar rådande 

situation.  

  

Kvale (1996, s. 16) har listat upp ett antal kriterier för en framgångsrik intervju vilket lade 

grunden till konstruktionen för intervjuguiden. Studien har baserats på Kvales kriterier 

för att eftersträva en hög kvalitet och en god etik i samband med intervjun. Nedanför 

klargörs kriterierna samt vilken påverkan de haft på denna studie.  

  

Insikt För att en intervju skall bli lyckad krävs det enligt Kvale (1995, s. 16) att forskarna 

har god kännedom om ämnet och med lätthet kunna återberätta vilket fokus intervjun haft. 

Med bakgrund av detta har författarna satt sig in i aktuell lagstiftning som exempelvis 

MIFID direktiven samt SOU 2014:4 och på ett tydligt sätt klargjort att fokus handlar om 

att skapa insikt i hur rådgivaren upplever en ökad reglering och i förlängningen dennes 

attityd.  

 

Struktur & styrande Innan intervjuerna har rådgivaren fått syftet återberättat för sig samt 

tagit del av studiens frågeställningar. Detta har främst gjorts för att skapa ett förtroende 

och hjälpt intervjupersonen att förbereda sig på de frågor som ställts (Kvale, 1996, s. 17).  

 

Tydlighet Längre och alltför svårtolkade frågor har undvikits. Även om en del fackspråk 

har använts har tonvikt lagts på att göra frågorna begripliga. Alltför specifika frågor har 

valts bort då ambitionen varit att få fram rådgivarens generella bild (Kvale, 1996, s. 17).  



27 

 

Hänsyn Även om intervjupersonerna i sin yrkesroll är bekanta med lagar så är de inga 

jurister. Därför har vi haft överseende med att intervjupersonen behövt tänka efter och 

givit de tid att fundera och tillåtit att de haft med sig material till intervjun. Förståelse har 

funnits för att deras möjlighet att uttrycka åsikter om specifika lagar och bedöma vilken 

påverkan det har haft och kommer att ha har tagits i beaktning.  

 

Sensitivitet & öppenhet För att skapa ett förtroende och möjliggöra ett samtalsklimat är 

det viktigt dels att personen ges den tid denne behöver för att svara på frågan men också 

att svaren bemöts med empati. Upplever svararen att dennes svar inte bemöts med 

respekt/empati är risken att personen sluter sig och anpassar sina svar (Kvale, 1996, s. 

17). Kopplat till detta kriterium tillhör även miljön. Samtliga intervjuer har genomförts 

på rådgivarens arbetsplats i ett stängt rum där svararen öppet kunnat genomföra intervjun 

utan rädsla för att en tredje part skulle kunna höra vad denne svarat.  

 

Kritisk Under samtalet har författarna påpekat det svar som varit inkonsekventa eller 

motsägelsefulla. Exempelvis vid ett tillfälle där intervjupersonen förklarade att denne inte 

förändrat sitt arbetssätt nämnvärt till följd av förändringarna men vid nästa fråga delgav 

att arbetet blivit betydligt mer byråkratiskt på senare år. Genom att svarspersonen fått 

svara på följdfrågor har författarna lättare kunnat urskilja olika tendenser och fått en större 

inblick kring vad personen “egentligen menade”. Detta tillvägagångsätt stöds även av 

Britten (1995, s. 252) som menar att följdfrågor är ett måste för att hjälpa forskaren att 

för att besvara forskningsfrågorna.  

 

Intervjuerna bestod av fyra olika kategorier hämtade från den teoretiska referensramen 

frågor som hade i syfte att spegla problembakgrunden och syftet. Inledningsvis ställdes 

frågor om personens bakgrund inom den finansiella branschen. Därefter ställdes till 

huvudsakligen frågorna i den ordning som presenteras i appendix 1.    

 

Intervjuguide har en stark förankring till den teoretiska referensramen. I figur 2 redovisas 

det fyra olika kategorierna, MiFID I, MIFID II, attityder och informationsasymmetri som 

mynnar ut i arbetssättet och relaterar till studiens syfte 1.4 Syftet med studien är att skapa 

förståelse för hur rådgivningsyrket förändras över tid med avseende på reglering samt 

fånga upp rådgivarens attityder och tankar kring regleringens påverkan på yrket.  

 

4.4 TRANSKRIBERING OCH INSPELNING  
Ryen (2004, s. 56) förklarar att det flesta kvalitativa intervjuer ska spelas in. Ryen (2004, 

s. 56) menar att det underlättar bearbetning av data då forskaren med hjälp av 

inspelningen inte behöver efterkonstruera samtalet. Britten (199, s. 252) påvisade också 

att hänsyn och engagemang för den som intervjuas är viktigt, genom att spela in samtalet 

så kunde intervjuledaren i denna studie rikta hela fokusen på rådgivaren och dennes svar 

istället för att koncentrera sig på dokumentation av samtalet. Med tanke på att studien 

innehåller tolv intervjuer som behövde genomföras under en begränsad tidsperiod 

underlättade en inspelning både analysdelen och databearbetningen.  Det är dock inte 

uteslutande positivt. Även om ingen av intervjupersonerna i denna studie uttryckte något 

besvär eller hade några invändningar mot att bli inspelade så är det inte bara möjligt, utan 

också troligt att det påverkade samtalet (Ryen, 2004, s. 56). Det är möjligt att utfallet av 

studiens resultat blivit annorlunda om samtalen inte hade spelats in.  
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Den stora fördelen med detta arbetssätt var dock möjligheten att återuppleva intervjuerna 

på nytt för att fånga upp känslouttryck och ordval. Språket har en central del i kvalitativ 

forskning, det är alltså inte bara vad som sades som var av intresse utan också att fånga 

upp attityder och känslor (Larsson, 2005, s. 3). Intervjuerna skrevs ner i efterhand samma 

eller efterföljande dag för att hålla intrycken fräscha. Enligt Bryman (2008, s. 550) är god 

transkribering viktigt för att vidare ordentligt kunna koda insamlat data. Detta ger även 

forskaren en repetition av det som har sagts för att kunna korrigera bristerna i egna 

minnet.  

 

Samtliga intervjuer har i sin fulla längd transkriberats för att inte lämna något åt slumpen, 

vissa av dessa har även i efterhand skickats till intervjupersonen för att undvika 

feltolkningar. Småprat som inte berörde intervjuämnet har lämnats ut från 

transkriberingen.   

 

4.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
SwedSec (2016) listar på sin hemsida finansiella organisationer knutna till 

organisationen. De företagen som varit listade av SwedSec och varit representerade i 

Umeå stad har kontaktats via mail samt telefon där studiens syfte har framgått 

tillsammans med en förfrågan om intervju som inkluderas i appendix 2. Svarsfrekvensen 

var hög och undersökningen rymde fem organisationer med åtta rådgivare samt fyra 

personer med chefsbefattning kopplat till rådgivningsverksamhet.   

 

Samtalen har uteslutande utförts på den arbetsplats rådgivaren har befunnit sig på och 

spelats in via en mobiltelefon och en dator för att sedan transkriberas i text via Microsoft 

Word. Ryen (2004, s. 569) menar på att det är viktigt att på ett effektivt sätt dokumentera 

samtalet för att undvika att dialogen konstrueras i efterhand vilket kan leda till etiska 

problem och ett felaktigt resultat. Intervjupersonerna blev informerade om att samtalet 

inspelas vid den initiala förfrågan men också innan samtalet startade. Samtliga 

intervjupersoner godkände detta.  

   

4.6 EMPIRIFRAMSTÄLLNING  
Det insamlade intervjumaterialet framställs i empiriavsnittet. Som nämndes i avsnitt 4.4 

var transkribering av inspelningarna det första steget när intervjudata skulle bearbetas. 

Detta i syfte att inte gå miste om viktig data eller förvränga något i 

transkriberingsprocessen. Själva bearbetningen av kvalitativ data kan däremot ske på 

olika sätt. Enligt Bryman (2008, s. 550) ska data först kodas för att på så sätt dela upp 

materialet för att skapa ordning i det insamlade data. Att koda enligt kategorisering ger 

forskaren möjlighet att sammanställa de olika områden som behandlades i intervjuerna. 

Anknytning till vissa återkommande teman gör en uppdelning av materialet möjligt vilket 

senare underlättar analysprocessen. I denna studie har en specifik färg knutits an till en 

viss kategori, till exempel grön text till material som berör MiFID, det vill säga 

provisionsförbud och inspelning och blå text till “attityder”. Denna typ av kodning 

underlättade när empiriavsnittet skulle framställas, då ett målande citat från varje 

intervjuperson och kategori valts ut. Vidare gjorde detta analysen lättare då data skulle 

kopplas an till studiens intervjufrågor och teoretiska referensram.  

 

Bryman (2008, s. 553) nämner ett potentiellt problem med kodning, nämligen kontexten 

i svaren som riskerar att förvrängas eller förloras i kodningsprocessen. Detta anses inte 



29 

 

vara ett problem i denna studie då personens svar behölls i sitt ursprungliga format och 

endast färgades om i respektive kategorifärg.   

 

4.6.1 Dataanalys   

Enligt Bryman (2008, s. 538) är en av de största svårigheterna med kvalitativ 

undersökningsmetod den mängd svårhanterliga data som snabbt kan genereras. Detta 

exemplifieras genom den kvalitativa metodens ofta innehållsrika datamängd som till 

skillnad från kvantitativ metod inte har lika många väletablerade grundregler när det 

kommer till analys (Bryman 2008, s. 538). Detta uppfattar författarna bakom denna studie 

att det är viktigt att sortera ut det som är relevant och kan kopplas till aktuella 

forskningsfrågor.   

 

4.6.2 Tematisk analys  

Enligt Bryman (2008, s. 554) är tematisk analys en av de vanligaste analysmetoderna vid 

kvalitativa studier. Materialet har enligt föregående avsnitt kodats, så att den kunde delas 

upp i olika teman. Till exempel kan det vara ett återkommande ämne, något som är viktigt 

för intervjupersonen eller återkommande nyckelord. Dessa kan exempelvis vara ett stycke 

som uteslutande går in på dokumentationskrav för rådgivare eller ett stycke som berör 

både dokumentationskrav samt informationsasymmetri mellan kund och rådgivare. 

Praktiskt tillvägagångssätt innebär att forskaren skapar en tabell där kolumnerna 

representerar de teman som förekommer och raderna representerar de olika 

intervjuobjekten (Bryman, 2008, s. 555). De teman som valdes för denna studie var 

“Utveckling och förändring i reglering”, “MiFID, inspelning och provision”, “attityder” 

och “arbetssätt”. Dessa speglade våra svarsområden med hänsyn till studiens 

frågeställning. Tabellen bestod av 12 rader som representerade intervjupersonerna. 

Tabellen hade i syfte att skapa en överblick i materialet från de olika 

intervjupersonerna.     
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5. EMPIRI  
Detta kapitel innehåller utdrag från 60 sidor transkriberat material. Empirin har delats 

upp i samma kategorier som den litterära referensramen. Samtliga respondenter önskade 

anonymitet inför intervjuerna. För att underlätta för läsaren har vi valt att benämna våra 

respondenter utifrån AA, BB, CC, och så vidare. Författarna anser att detta kan förenkla 

för läsaren att hålla respondenters åsikter separerade. Innehållet som redovisas är 

endast en del av över 60 sidor transkriberat material. I analysen kommer studien att knyta 

ihop de empiriska fynd vi gjort med den teoretiska referensramen.  

 

5.1 INTERVJUPERSONER  
Intervjupersonerna bestod av åtta rådgivare och fyra personer med chefsposition över 

rådgivningsfunktionen. Alla intervjuer skedde på deras respektive arbetsplats.  

 

Tabell 2: Information om intervjutillfällena. 

Intervju  Tid  

(minuter)  

Intervjuare  Befattning  Erfarenhet 

(år)  

AA  22  
Victor & 

Renno  
Rådgivningschef  21  

BB  20  V&R  Kontorschef  30  

CC  20  V&R  Rådgivare  4  

DD  23  V&R  Kontorschef  17  

EE  24  V&R  Rådgivare  20  

FF  32  V  VD/Kontorschef  17  

GG  17  R  Rådgivare  13  

HH  29  V&R  Rådgivare  29  

II  32  V&R  Rådgivare/Private 

Banking  

27  

JJ  20  R  Rådgivare  6  

KK  29  V  Rådgivande förvaltare  34  

LL  19  V&R  Rådgivare  39  

 

5.2 UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING INOM FINANSIELL RÅDGIVNING 
Denna kategori ämnar spegla den förändring som har skett i rådgivningyrket med 

betoning på reglering över tid. Detta kopplar till delen om MiFID I och II i teoriavsnittet, 

vilka hade till uppgift att förklara bakgrunden till den nuvarande regleringen för 

finansiella rådgivare. Intervjupersonerna ombads reflektera över den förändring som skett 

under den tiden de varit verksamma inom rådgivningsyrket. Svaren varierade något 

beroende på de intervjuades ålder och erfarenhet. Endast två intervjupersoner, Rådgivare 

CC och JJ, hade varit verksamma inom rådgivning i mindre än sex år, och hade inte 

upplevt någon större förändring kopplat till reglering. Intervjupersoner med långvarig 
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erfarenhet nämnde alla att branschen gått ifrån att i princip sakna reglering till att bli strikt 

reglerad.   

 

Vad som ofta förekom under svaren var hur det förr i finansbranschen fanns en stor frihet 

för rådgivaren. Detta exemplifierades i rådgivarens arbetsuppgifter. Förr i tiden var 

dokumentationskraven obefintliga och det var rådgivarens personliga val om denne ville 

dokumentera eller inte. Bland annat så saknades struktur och homogenitet bland vilka råd 

som gavs, och ibland kunde rådgivaren själv dessutom vara dåligt insatt kring effekter av 

dennes råd. En majoritet visar en stor förståelse för att branschen blivit mer reglerad och 

beskriver konsumentens dåvarande situation som utsatt. Exempelvis AA och DD som 

arbetade hos två av storbankerna menade på att dokumentation alltid förekommit på 

grund av bankens egen policy, även om den var långt ifrån så omfattande som den är 

idag.   

 

Det uppdagades att regleringen har tagit fart de senaste 20 åren, där påtryckningar har 

kommit både från nationellt och Europeiskt håll. Den myndighet som nämndes mest 

frekvent var finansinspektionen som av flera intervjupersoner beskrevs som en 

organisation som förr hade låg insyn i den finansiella branschen och rådgivningsyrket. 

Myndigheten har över tid fått mer och mer inflytande i den dagliga verksamheten i 

jämförelse med förr och granskar den dagliga verksamheten hos aktörer som bedriver 

rådgivningsverksamhet. Ett beskrivande citat står rådgivningschef AA för:  

 

“När jag startade så var hela banksektorn mer eller mindre oreglerad. 

Finansinspektionen hade inte alls samma tillsyn eller insikt i arbetet. Genom åren har 

regleringen ökat kraftigt, dels från nationellt håll men även från Europeiskt håll“  

 

Dokumentering var något som var ovanligt förr. Det förekom att organisationer som 

bedrev rådgivning hade egen policys som förr var en viktig del som rådgivarna kunde 

utgå ifrån i sina råd och rekommendationer. Dessa policys kunde innehålla viktiga delar 

för rådgivarna som till exempel placeringskoncept och riktlinjer beroende på kunders 

investeringshorisonter och risk. Däremot hade personer med ansvar över 

rådgivningsverksamheten ofta bristfällig insyn i hur den enskilde rådgivaren agerade 

gentemot kund, exempelvis vilka råd som gavs till dennes kunder. Uppföljningar av att 

styrdokument efterföljdes gjordes inte regelbundet.  

 

Kundmöten präglades av hög frihet för rådgivaren där det rekommenderades efter egen 

kännedom om produkterna. 1980- och 1990-talet beskrivs som särskilt turbulenta där 

börsen emellanåt hade kraftiga uppgångar. Nya finansiella instrument infördes och “det 

kunde bara gå upp” som intervjuperson KK beskriver. Det var främst vid nedgångarna 

under 2000-talet som aggressiv rådgivning straffade sig och regleringen stramades åt. I 

motsats till hur det ser ut idag så fanns det ingen standardisering bland de erbjudna 

produkterna gentemot konsument. Kontorschef DD beskriver friheten:     

 

“Det har blivit stor skillnad. Vi dokumenterade ingenting när jag började jobba, det är 

först på senare år som vi har börjat dokumentera vad vi säger överhuvudtaget. Banken 

har alltid haft ett placeringskoncept som vi har följt, där vi skall tänka på risken i 

förhållande till vilken tid man sparar på – så det har vi alltid haft i botten. Men det är 

klart, vi har ju blivit stramare”.  
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“Tidigare har man kanske gjort mer utsvävningar kring vilka råd man har givit till 

kunden, där man inte alla gånger har haft full koll på råden, alltså ‘ja du kan behålla 

fond X’ fast man kanske inte visste om dom borde göra det egentligen. Man sköt lite mer 

från höften. Nu blir det mer att kunden förklarar vilken risk den är beredd att ta och det 

skall resultera i en placering utefter det“.  

 

Idag ses det mycket allvarligare på rådgivning, både från lagstiftaren, men även från 

aktörens sida. Som beskrivs avsnittet 3.3  av Muprhy et. al., (2009) och Jackson et. al., 

(2012) är det effektivare med implementering av lagstiftning för beslutsfattaren om det 

finns en förståelse från de som ska implementera lagen, alltså rådgivarna. Förståelse för 

vissa delar av MIFID II direktivet verkar inte alltid finnas. Specifikt kopplat till de krav 

som gäller för rådgivare redan vid mindre transaktioner som visas i citatet nedan från 

rådgivare EE:  

 

“Ibland kan man höra att folk blir irriterade om det är mycket att göra, så kommer det in 

en kund som vill sätta över ett par hundralappar i månaden och så sitter rådgivaren där 

med en fullständig dokumentation att genomföra. Hur lönsam är den affären?“ 

  

Konsumenter förr hade ofta dålig insyn i det utbud som fanns även fast antalet finansiella 

produkter var mindre. Detta gjorde även rådgivarens arbetsroll lättare då antalet fonder 

var begränsat och att det därmed ofta rekommenderades ett fåtal fonder till olika kunder. 

Kunderna hade hög tillit till rådgivaren och informationsplikten var obefintlig, det vill 

säga att kunderna ofta var dåligt informerade om vad de hade köpt. Rådgivare JJ menar 

på att den utveckling som skett ofta har berott på aktörens tolkning av lagförändringarna 

och hur dessa har implementerats i arbetssättet. 

 

Rådgivare JJ: “Det fanns ju redan där när jag började men det har generellt förändrats 

ganska mycket. Olika aktörer har anammat det på olika sätt. Tittar vi här hos oss så 

tycker jag att, med min erfarenhet att vi har anammat det mer än andra vilket har gjort i 

grunden att det är mer kundskydd, transparens, som det handlar om. Det vi rådgör är ju 

egentligen ganska tydligt, varför vi gör det, och varför det är bra för kunden. Så har det 

inte alltid varit.”    

 

5.3 MIFID II (INSPELNING OCH PROVISION)  
Avsnittet innefattar två punkter ur MIFID II-direktivet som författarna identifierade som 

särskilt intressanta, nämligen inspelning av rådgivningssamtalet och ett eventuellt 

heltäckande provisionsförbud. För att hålla isär frågorna ombads personerna att delge sin 

specifika åsikt kring respektive sakfråga. MIFID-avsnittet är därav uppdelat i två delar.   

  

5.3.1 Inspelning  

Idag spelas i regel rådgivningssamtal in när rådgivningen inte kan ske på plats, 

exempelvis genom telefonen. MIFID II föreslår en utökning av lagen där alla råd som ges 

även vid fysiska möten skall spelas in för att stärka konsumentskyddet (SOU 2014:4, s. 

315).   

 

De flesta intervjupersoner var positiva till inspelning av rådgivarsamtal. De ansåg att det 

var klokt men menade på att man måste hitta ett sätt som gör det kundvänligt och 

framförallt inte äventyrar kundens integritet. I teoriavsnittet 3.2.2 har det diskuterats vad 

de eventuella för- och nackdelarna med inspelning av rådgivningssamtal skulle innebära. 
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I tidigare studier ställs ofta kundskydd mot kundintegritet samt kostnaden involverad i 

det tekniska och administrativa arbetet med inspelning. Empirin visar att exempelvis EE 

och DD identifierar samma problem.  

 

Förutom integritetsfrågor lyftes kostnads- och lagringsaspekten fram som problem men 

majoriteten hade inte någonting emot själva grundfrågan, det vill säga att spela in 

samtalet. En fördel med inspelning var att både rådgivaren och kunden har nytta av det. 

Vid eventuella tvister, kundklagomål eller andra typer av problem som kräver en 

noggrann redogörelse av samtalet skulle rådgivaren ha nytta av inspelningen. Det skapar 

möjligheten att i efterhand gå tillbaka i ett samtal och kontrollera exakt vad det är som 

har sagts.  

 

Intervjupersonerna CC, HH och DD nämnde även att inspelning kan bidra till minskad 

administration för rådgivaren vid ett rådgivningsmöte. Intervjupersonerna AA, BB, EE, 

FF, JJ och KK som hade arbetat i branschen en längre tid ansåg att införandet av 

inspelningskrav inte skulle vara bekymmersamt eftersom det kravet redan finns när 

rådgivning sker via telefon. AA, BB och EE hade redan jobbat så i föregående 

arbetsuppgifter som rådgivningschef AA ger exempel på. 

 

Rådgivningschef AA: “Jag är i grunden mycket positiv till att spela in samtal och jag 

har under mina år i branschen tidigare jobbat på det sättet. Framförallt för att man i 

efterhand kan gå in bakvägen och kontrollera, det skapar förutsättningar för att vi 

tillsammans med kunden i efterhand kan gå tillbaka och kontrollera vad som verkligen 

har sagts.”  

 

Intervjupersonerna FF, GG, II uttryckte oro för att kunden skulle bli mer återhållsam och 

vara försiktig med att uttala sig, i likhet med vad Svenska Bankföreningen (2015, s. 1) 

uttryckte i sitt remissvar. En återhållsam kund anses av intervjupersonerna hämma 

rådgivningssituationen. Denna åsikt delades inte av alla. Kontorschef DD anser inte att 

kunden tar upp känsliga ämnen i ett rådgivningssamtal. Rådgivare LL tyckte att 

inspelning passar framförallt vid de tillfällen kunden inte har möjlighet att komma till 

kontoret men var emot att spela in samtal när man träffar kunden vid fysiska möten. 

Inspelningens vara eller icke-vara var dock ingen prioriterad fråga för LL:  

 

“Det är ju positivt om man har en telefonrådgivning om inte kunden kan komma in. Då 

är det ju bra. Sen om man sitter såhär… jag vet inte, det är både och. Vi spelar ju inte in 

om vi sitter såhär. Utan det är ju i så fall om man ska göra affärer via telefon. Nackdelen 

kan jag tänka mig är att det blir mer formellt, det kanske blir mer avslappnat om man 

inte har inspelning.” 

 

5.3.2 Provision   

Ett provisionsförbud är ett av de två huvudämnen som studien valt att fokusera på från 

MIFID II-direktivet under teoriavsnitt 3.2.3. Under samtalen framkom att 

provisionsämnet väckte starka känslor och att många intervjupersoner hade mycket att 

säga kring denna fråga. I allmänhet så fanns det stor förståelse för regleringen där 

framförallt kortsiktiga provisioner kritiserades, och de flesta kunde se tydliga fördelar 

med det. Samtidigt förekom en rädsla för vilka effekter ett eventuellt heltäckande förbud 

kommer att ha på rådgivningsverksamheten. Att rådgivning faktiskt är en affärsdrivande 

verksamhet och att rådgivaren ska få ersättning ansåg samtliga intervjupersoner som 
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viktigt, vilket var det största argumentet emot ett heltäckande provisionsförbud då den 

viktigaste intäktskällan försvinner, ett svar som intervjuperson AA ger exempel på:   

 

Rådgivningschef AA: “Jag är i grunden för viss reglering av provision eftersom jag inte 

tycker att man vid finansiell rådgivning skall tjäna mer pengar på grund av att man 

erbjuder en viss tjänst/produkt men det är farligt att helt förbjuda provision i branschen. 

Ett heltäckande förbud skulle få stora konsekvenser för hela branschen. Rådgivaren 

måste på något sätt få betalt för det arbete den utför”.  

 

Det riktades ofta kritik mot andra aktörer i branschen som bland annat BB och CC gav 

exempel på. De menade att vissa rådgivningsaktörer tjänar kortsiktiga provisioner på 

bekostnad av konsumenten. Det trycktes på att prioriteringen ligger på att det är viktigt 

att ge råd och rekommendationer som inte baseras på anledningen att man som rådgivare 

tjänar kortsiktigt på det. Istället ska en kundrelation ses som en långsiktig process där ett 

kortsiktigt synsätt inte är det bästa valet. Rådgivare CC utvecklar sitt synsätt om 

provisionsförbudet:.  

  

”Risken är att det kanske inte blir lika många aktörer i branschen. Vissa lever ju på 

provision så de kommer ju inte klara sig. De måste ställa om sin affärsmodell. Vi tjänar 

ju inga provisioner på våra råd längre.” 

 

”Den uppenbara risken (med att jobba efter provision) blir ju den att, du får ju olika 

mycket betalt om en kund väljer olika produkter. Att de som har dålig karaktär bara 

levererar det rådgivaren tjänar mest pengar på istället för att leverera det som är bäst för 

kunden. Nackdelen kanske skulle vara att bankerna får en större andel av kunderna. Inget 

jag har grubblat över. Men det känns uppenbart, det finns många som lever på 

provisionen. Jag är ju väldigt nöjd över denna arbetsmodell vi har, att vi inte har 

provisioner”.  

 

Kritik riktas framförallt mot hur man ska få ersättning för rådgivningsverksamheten. 

Storbankerna använder sig inte av ett system med personliga provisioner. Istället används 

ett fondbolag inom den egna koncernen där provisionerna går till det lokala bankkontoret. 

Om detta tas bort, försämras lönsamheten och med det syftet med att erbjuda dessa 

rådgivningstjänster. Eftersom en intäktskälla försvinner måste den kompenseras med 

intäkter från annat håll enligt intervjupersonerna. Det troligaste är att detta innebär en 

prishöjning riktad mot konsument vilket framförallt påverkar småsparare med mindre 

kapital. Risken finns därmed att småspararna inte får någon rådgivning då det blir för dyrt 

för att det ska vara lönsamt för dem. Risken finns för att avgiften för rådgivningen istället 

äter upp den avkastningen som placeringarna genererar. Kontorschef DD ger sin syn om 

provisionsförbudet: 

 

“Jag tror att det är nackdel för kunden. Det blir svårt för oss att ta betalt för 

rådgivningen. För det lite mindre kundsegmentet... jag tror konsumenten skulle bli 

lidande, att vi inte har tid till dom... alltså om vi inte får betalt för våra tjänster, då kan 

vi ju inte ha rådgivning till den kundgruppen.”  

 

“Det kommer att bli problem med lönsamheten. Vi har redan idag många exempel på lite 

mindre kunder som kommer in och får rådgivning där det egentligen inte är lönsamt för 

oss. Det är för lite volym. Ska vi då försöka ta betalt 1500/2000 spänn... det kanske inte 
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den kundgruppen är beredd att betala och då blir de lidande och får inte hjälp med 

pensionssparande etc.“  

 

Intervjuperson FF menade på att Finansinspektionen borde koncentrera sig på aktörer 

som inte sköter sig istället för att straffa en hel bransch. Om det i slutändan endast är 

konsumenten som tjänar på råden försvinner drivkraften att ha kvar 

rådgivningsverksamheten. FF föreslog att branschen istället borde arbeta aktivt för att 

betala löpande provisioner så att man som rådgivare belönas vid långsiktiga 

kundrelationer istället för att få provision direkt vid försäljning. Detta sätt att ta ut 

provisioner går i linje med Finansinspektionens (2013, s. 15) första mål, det vill säga 

förbjuda “up-front” provisionerna och istället arbeta mot långsiktiga strategier. 

 

I intervjuerna förekom ofta att ett heltäckande provisionsförbud resulterar i en krympande 

bransch. Det uppfattas som att ett förbud leder till färre aktörer och resulterar i ett högre 

pris för konsumenten, speciellt för småspararen. Provisionsförbud diskuterades i 

teoriavsnittet 3.2.3, och exemplifierades genom att visa på de resultat som ett täckande 

provisionsförbud hade i Nederländerna och Storbritannien. Sett till Storbritannien där 

rådgivningen mot småsparare har minskat, har därmed ett flertal av de tillfrågade 

personerna i denna studie menat att risken för en sådan utveckling även finns i Sverige. 

Endast en intervjuperson, rådgivare JJ, anser att det kommer att bli billigare för kunden. 

Detta genom att utbudet för kunden kommer att minska, vilket resulterar i mer 

standardiserade produkter och därmed kostnadsminskningar.  

 

Intervjupersonerna HH, II och JJ har nästintill motsatta åsikter. II och HH menar att en 

kostnadsbeläggning av rådgivningen kommer att sålla bort konsumenter med mindre 

kapital. Dessa kommer inte att vara villiga betala för en rådgivning som kostar en 

betydande del i relation till deras sparkapital. Däremot så anser HH att kunden får fördelar 

i och med de andra aktörernas förändringar i arbetsmodellen, där man inte längre kan ta 

ut provisioner under en treårsperiod som idag, utan måste se till kundens bästa långsiktigt: 

 

“Ja det kommer ju kosta mer att komma till mig. Jag tar ju betalt för att ta emot mina 

kunder. Jag måste ju ha intäkter någonstans ifrån. Kan jag inte få det från att placera i 

olika finansiella instrument så måste jag få det från annat håll. Det kommer då att göra 

så att de kunder som kommer till mig kommer få betala ännu mer.  Ska man ta varje gång 

eller ska man ta årsavgifter eller? Idag det kostar det att ha mig som rådgivare 2000 

spänn per år, är du private banking kund så är det 5000 per år. De här siffrorna kommer 

höjas i och med provisionsförbudet. Och då blir det ju inte lika tillgängligt för 

småspararna. Med 50-100 000 kronor, de kan inte betala 2000 per år för att se över sitt 

sparande. Så att där blir det tyvärr, segregation av kunden på något sätt, mindre 

förmögna kunder har inte möjlighet att få en professionell rådgivning. Det är den stora 

nackdelen.”   

 

HH trycker vidare på att det finns positiva effekter med ett provisionsförbud, likt majoritet 

men lyfter fram en intressant aspekt. Epitetet ‘rådgivningsbranschen’ har författarna 

använt själva och nämnts frekvent av intervjupersonerna. HH menar på tydligt på att det 

är stor skillnad på olika aktörer som erbjuder rådgivning. Främst med avseende på hur 

beroende aktören är av provision som inkomstkälla. 

 

“Det finns en stor positiv effekt. Idag så finns det då rådgivare i närliggande branscher, 

som våran. Rådgivare som faktiskt flyttar kundernas pengar till andra fonder efter en 
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treårsperiod för att deras provision upphör. De säljer inga egna produkter utan säljer 

varandras produkter. Det blir tydligt att det inte är för kundens skull dom byter fond 

utanför det enskilda företagets skull. Så i den aspekten så ja, där får vi en absolut direkt 

koppling till att det blir bättre för kunden. De är tvungen att välja det som är bra för 

kunden, inte till sig själv. Och då får de ta sin intjäning på något annat sätt. Det är ju den 

stora vinningen. Jag tror att de aktörerna sitter och funderar på hur de ska hantera denna 

problematik.”  

 

En annan del som togs upp av FF, DD, KK, II var att ett eventuellt provisionsförbud 

troligen kommer att vara en stor inträdesbarriär, då det minskar lönsamheten i yrket. I 

huvudsak kan författarna sammanfatta det empiriska resultatet i provisionsfrågan som att 

de flesta har förståelse för att provision måste regleras, men att heltäckande förbud kostar 

mer än vad det smakar.       

5.4 ATTITYDER   
Attityder har i empiriavsnittet delats upp i två delar där den första delen behandlar 

intervjupersonernas attityd gentemot dokumentationskrav medan den andra delen fångar 

deras attityd gentemot lagstiftaren. Denna del syftar till att undersöka avsnitt 3.3 i den 

teoretiska referensramen, där attityder mot förändring undersöks genom Vakola & 

Nikolaus (2005) studie samt huruvida en anställd kan genomföra förändringar på ett 

effektivt sätt.   

 

5.4.1 Attityder till dokumentation  

Generellt sätt förekom det både för- och nackdelar med den ökade dokumentationen. Det 

positiva var att rådgivaren får en bättre bild av kunden och gör en noggrannare analys 

samt att det underlättar uppföljning. En bättre bild av kunden innebär ökad kunskap om 

faktorer som tidshorisont, syfte med investeringen och riskprofil är viktiga faktorer. 

Uppföljningen underlättas framförallt då rådgivaren snabbt kan ta fram viktig data om 

kunden, och underlättar om nya råd ska lämnas.  

 

Rådgivare CC ansåg att även fast dokumentationen främst är till för kunden, skyddar det 

även rådgivaren, detta ifall kunden skulle beskylla rådgivaren för felaktiga råd. En 

uppfattning som också delades med rådgivare EE och GG.  

 

Intervjuperson AA, BB, HH, och KK uttryckte en positiv attityd till 

dokumentationsprocessen där den i vissa fall kan skapa fler affärer mellan kund och 

rådgivare. Detta beror på att passandebedömning som genomförs idag vid varje kundmöte 

leder till att rådgivaren har ett betydligt bredare informationsunderlag än tidigare och 

främjar försäljningsmöjligheterna.  

 

Nackdelen var främst tidsaspekten, där många uttryckte att det tog för lång tid vilket i 

vissa fall leder till att rådgivaren avstår från råd på grund av en alltför tidskrävande 

process, speciellt vid mindre belopp. En åsikt som JJ framförde var att fokus har flyttats 

från att ‘prata affärer’ till ett mer administrativt arbetssätt. Samtidigt uttrycktes det att 

rådgivning blir åt det försiktigare hållet med en omfattande dokumentationsprocess, där 

en rådgivare ofta erbjuder standardiserade lösningar. Rådgivare DD och EE anser att 

dokumentationen blir obefogad framförallt vid småbelopp och snarare försvårar arbetet 

istället för att underlätta: 
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Kontorschef DD: “Vi har alla suttit och suckat och stönat eftersom vi fått så mycket att 

göra, ‘skall jag sitta med det här nudå 20 minuter efter att jag träffat kunden’. För att vi 

har fått lite kritik för att vi gjort dåliga rådgivningar och så, kanske inte vårt kontor men 

i stort. Nu tycker jag mer och mer fått en röd tråd i vårt arbete. Dokumentationen går 

fortare och fortare.”[...]”Men dokumentationen försvårar arbetet, vi tycker det”.  

 

EE förklarar att fler kunder kommer att dras till storbankerna och menar på att framtidens 

rådgivning i högre utsträckning än tidigare kommer genomföras digitalt.  

 

“Jag tror på sikt att för mindre affärer kommer kunden få fylla i själv på nätet, men för 

den riktiga rådgivningen så tror jag reglerna är bra. Jag tror att det blir en 

kvalitetssäkring åt båda håll. Jag tror att vi stora spelare dessutom gynnas jämfört med 

mindre aktörer där det har varit lite ‘vilda västern’ ett tag.”  

 

Kritik mot dokumentationen kunde av rådgivare GG även riktas från kundhållet. Om 

uppföljningen ska göras kan det vara svårt för en kund att i efterhand förstå hur 

tankegångarna gick vid ett visst besök. Detta särskilt om man som kund inte är van med 

att läsa formella dokument. Rådgivare II är istället särskilt kritisk ur ett 

rådgivningsperspektiv. Det tar för mycket tid och fokuset flyttas från rådgivningen till 

dokumentationsprocessen. Personen anser att rådgivningen påverkas negativt av dessa 

krav: 

 

“Dokumentationen gör att vi måste sitta mycket av våran arbetstid till att beskriva vad vi 

sa under mötet, och samtidigt inte röja saker som kunden sagt i förtroende. Men ändå 

försöka få in allt som sagts, vad vi har gjort, och vad jag föreslagit. Det är viktigt att det 

står vad jag har sagt. Förut kunde man skriva ’bankens rekommendation’, nu måste det 

stå mitt namn, vad som har gjorts och vad som har sagt, för att...  jag måste beskriva 

varför, vad vinner du och varför just den produkten. Så det tar ju jättemycket att på några 

få rader få med allt det här vilket påverkar rådgivningen negativt”.   

 

Rådgivare KK visade vid upprepade tillfällen under intervjun en stor förståelse för att 

branschen blivit hårt reglerad och menade på att rådgivningen blivit ‘mer seriös’ till följd 

av de ökade kraven. Personen berättade dock att vissa råd helt enkelt inte ges till kunden 

på grund av att det tar för lång tid. Av bekvämlighetsskäl kan rådgivaren uppleva att man 

inte har tid till att berätta och utbilda konsumenten om produkterna X eller Y på grund av 

tidsbrist. Detta höll rådgivare LL med om och menade att tiden går framförallt åt till att 

leta efter rätt blanketter. Det förväntas att man som rådgivare ska hinna med fler 

arbetsuppgifter under samma tidsperiod, det vill säga lika många kundmöten men en mer 

omfattande dokumentationsprocess.  

 

5.4.2 Attityder gentemot lagstiftningen  
Frågan om attityder från intervjupersonernas sida gentemot lagstiftningen syftade till att 

undersöka om de intervjuade ansåg att lagstiftaren hade en god förståelse för rådgivarens 

arbetssätt vid utformandet av regelverket, eller om regleringen enbart är fokuserat på 

konsumentskydd. Denna fråga undersöker även om regleringen uppfattas som legitim 

enligt de som ska implementera den som legitimitetsteorierna förklarar i avsnitt 3.3. Här 

gick de intervjuades åsikter isär. Medan AA och BB ansåg att lagstiftarna visar på 

förståelse, ansåg till exempel DD att det är en så kallad “top-down”-process där 

rådgivarnas arbetssätt inte konsulteras i lagstiftningsprocessen: 
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“Alltså, man upplever att dom är stora pampar som säger till små barn hur vi skall göra 

ibland [skratt]. Alltså att dom tror att vi som är anställda inom finansbranschen är lite 

knäpp på så vis... [skratt] Det blir så otroligt mycket regler och olika certifieringar… det 

är mycket såna krav som krävs. Men man förstår att det i vissa lägen kan ha missbrukats 

vid försäljningen.”  

 

Rådgivare som FF tror främst att det är oseriösa aktörer som lagstiftaren vill åt. Därav 

trycker man åt branschen hårt och ser inte alltid konsekvenserna av regelförändringarna 

och hur det påverkar branschen i stort. Rådgivare GG håller med och menar att kunden 

står i fokus där rådgivaren arbetssätt inte är relevant för lagstiftaren. Det framkom även 

att organisationernas tolkning av lagen och hur man implementerar den i praktiken 

påverkar hur regleringen uppfattas av rådgivarna. Rådgivare HH beskriver det som 

följande: 

 

“Lagstiftaren gör helt rätt. Dom tittar ju på varje grej. Och såhär måste det se ut. Sen är 

ju frågan hur arbetsgivaren anpassar arbetsuppgiften utefter kraven från lagstiftaren. 

Där tror jag det finns ett glapp.”   

 

Intervjupersonerna II och LL väljer ett annat perspektiv och är kritiska till regleringen 

och hur den har förändrat arbetssättet. Idag präglas arbetet av ett standardiserat arbetssätt 

där rådgivarens roll undermineras till förmån för företagets egen policy. Det upplevs att 

rådgivaren får tydliga instruktioner uppifrån, men att den egna rollen blir svag i 

sammanhanget, även fast man ofta har både en ekonomisk utbildning och Swedsec-licens. 

Detta medverkar till att personer som är nya i rådgivaryrket inte alltid vågar lämna vissa 

råd på grund av rädsla för att det inte överensstämmer med aktörens riktlinjer eller 

policys. Man vågar inte riktigt kliva utanför de standardiserade ramarna och rådgivningen 

blir inte personlig. Detta får medhåll även från personen med längst erfarenhet inom 

branschen, som med hänvisning till tidsbrist menar att man ska hinna med lika många 

kunder som förr, men mer administration inom samma tidsram.  

  

Rådgivare JJ och KK förstår att det är kunden som är i fokus för regleringen. Skillnaden 

är att KK i likhet med II tycker att det är för lätt för konsumenten att i efterhand kritisera 

rådgivaren i det fall utfallet inte blir det önskvärda och hävdar att konsumenten också 

måste ta ansvar. Rådgivare KK utvecklar:   

 

“Jag tror att dom [lagstiftarna] är ganska insatta i många frågor. Jag tror jag är korkad 

om jag sitter här i Umeå och tror att jag vet mer än dom. Men dom har valt att vara 

nitiska och ta kundens parti. Om jag skall gå utanför ramen lite grann, ibland tycker jag 

att det är lite för lätt för kunderna att tycka att någonting är dåligt om man givit ett råd 

och det blivit fel. Det är lätt att kritisera med facit i hand med lite back-trading och tycka 

att ‘det här var fel’. Så försöker man hitta argument för att förklara varför rådgivaren 

gjorde fel. Och vid varje fall kan analysen peka åt något håll, i många fall så beskrivs det 

i media som att banken har tolkningsföreträde men jag upplever att det är kunderna som 

har det.”   

 

5.4.3 Uppfattning av kunskapsläget hos konsument  

Intervjupersonerna frågades om hur de ansåg att kunskapsläget hos konsumenterna var. 

Hade kunden en god insikt i de olika produkterna och tjänsteman eller hade kunden ingen 

koll överhuvudtaget? Denna fråga kopplar till Konsumentverkets rapport som är en del 

av problembakgrunden samt teorin om informationsasymmetri från Nayyar & Templeton 
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(1994). Denna studie valde att undersöka hur kunskapsläget var hos konsumenterna, och 

koppla detta till informationsasymmetri istället för att direkt ställa en fråga om det råder 

informationsasymmetri mellan intervjupersonen och dennes kunder. Intervjupersonerna 

ansåg generellt att kunden har fått ett ökat intresse men att kunskapsnivån generellt sett 

är låg. Framförallt saknar kunderna intresse för ämnet vilket gör det förståeligt att 

marknaden är svår att förstå. De komplexa produkter som idag finns på marknaden 

försvårar det hela ytterligare. 

 

Vissa rådgivare beskriver att ofta är det pensionskuvertet och PPM som är första steget i 

att sätta sig in i vad de olika valen innebär. Det finns ofta kunder som behöver assistans 

som kontorschef BB beskriver: 

 

“Kunderna är väldigt olika. En del har väldigt god insikt och en del har ingen alls och 

har inte heller något intresse av att förstå överhuvudtaget. Därför är det väldigt viktigt 

att rådgivaren lägger ner tid på att förklara vad kunden ger sig in på. Idag är det dock 

så att alla måste sätta sig in på något vis. Exempelvis kring pensioner så finns det en del 

som kallas för PPM där man själv skall välja fonder – visst kan man låta bli men dom 

flesta människor står ändå inför uppgiften att öppna det här kuvertet och välja fonder. 

Det är inte lätt material.”   

 

Intervjupersonerna DD och EE ansåg att kunderna är dåligt förberedda. Särskilt 

pensionerna har de flesta ingen aning om vad deras val har inneburit. Ofta får man utbilda 

kunden om diverse produkter, till exempel hedgefonder som ofta är ett nytt begrepp. EE 

menar även på att som rådgivare får du ofta rådge endast om den egna aktörens produkter, 

och att det då blir en säljarroll man hamnar i:   

 

“Jag upplever mer att det finns en osäkerhet. Exempelvis när det kommer till 

pensionssystemet så vet 9 av 10 ingenting. Eller ja, dom vet att dom har gjort något val 

men dom flesta vet inte hur dom skall hantera det.”  

 

“Vi försöker vara otroligt tydliga med att vi ser till kundens bästa. Men det är klart, vi 

säljer ju i princip bara XX produkter. Vi kan sälja andra aktörers fonder, men det får vi 

inte rådgiva dom om. Eftersom vi nästan uteslutande bara säljer våra produkter kan det 

vara intressekonflikter, eftersom det kan tänkas att det finns en bättre fond någon 

annanstans. Det är klart, vi är inte bara rådgivare, vi är säljare också”.   

 

Kontorschef FF lade fokus på hur försäljningen av tjänsterna bedrivs på marknaden och 

lyfter fram problematiken med att försäljning idag i större utsträckning än tidigare bedrivs 

av telemarketing. Ett telefonsamtal tar mindre tid i anspråk, men nackdelen är att kunden 

ofta inte förstår vad det är man köper. Detta bidrar till att kunderna inte hinner utbildas 

och än mindre förstår vad som säljs vilket bidrar till att fler känner sig missnöjda. 

Framförallt är det mycket olika avgifter vilket gör snabba försäljningar lukrativt för 

aktörer som bedriver försäljning via telemarketing. Intäkterna kommer inte bara från 

medlemsavgifterna från kunderna utan består även av ‘kickbacks’ från de fonder man 

säljer till kunder. Det finns därmed en tydlig skillnad mellan rådgivning via så kallad 

telemarketing och personlig rådgivning.  

 

Under intervjuerna framkom att vissa rådgivare anser att kunskapsläget har förbättrats de 

senaste åren, men att den håller sig kvar på en låg nivå. Rådgivare HH beskriver målande: 
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“De sitter ju i knät på mig. Som rådgivare kan jag säga att, det är ju sakens natur. Varför 

går de annars till mig? Jag har ju mer erfarenhet, mer kunskap. Litegrann så… det är 

inget konstigt tycker jag. Om du kunde lika mycket som bilverkstan skulle du aldrig åka 

in med bilen på verkstad. Det är ju ett motiv till att vi finns. Så kunskapsläget, de litar på 

sina rådgivare fullt ut.”  

 

Det framkom att allt fler självsäkra investerare söker sig ut på en egen jakt efter bra 

investeringar. Detta då kunden i dagsläget måste gå högre upp på riskskalan för att få en 

bättre avkastning. Därmed har man inte alltid koll på de olika komponenterna och det kan 

sluta upp med en dålig investering, särskilt då man som konsument inte har vetskap om 

vad de olika investeringarna innebär. Personen anser att regleringen har ökat på den 

trenden genom att investerare i vissa fall vill undvika att betala för rådgivning. Detta då 

provisionsförbjudet dessutom kan öka priset för rådgivningstjänster. Även media spelar 

en roll där rådgivare ser att fondavgiften kan äta upp avkastningen, därför kan man som 

kund ha en suspekt inställning till rådgivning.  

 

Rådgivare JJ arbetar med mer förmögna klienter och upplever att en majoritet av 

kunderna har ett intresse men att kunskapsnivån pendlar en del. I majoriteten av fallen 

försöker kunden sätta sig in i råden och vill diskutera, medan en mindre del av kunderna 

endast vill ha ett tydligt råd och agera efter vad rådgivaren har sagt. Detta skapar en 

situation för rådgivaren där kunden litar blint på råden som ges. Rådgivare KK lägger 

tyngd på ränteläget och menar på att konsumenterna tycks glömma bort att dagens låga 

räntenivåer inte bara innebär billiga bolån utan även innebär att man måste ta högre risk 

för att få samma avkastning som kunderna tidigare fått genom att låta kapitalet ligga på 

ett sparkonto. Återigen påpekas att kunden måste ta en risk idag som är hög i förhållande 

till den avkastning man önskar. Vissa kunder har svårt att inse detta som rådgivare KK 

nämner: 

 

“Pratar man kunskapsnivå och förståelse är det viktigt att inse att vi har negativa räntor 

och det så kallade avkastningsmålen på 10 % eller vad det nu kan vara kommer inte att 

hålla just nu. Ska du ha en långsiktig avkastning på låt säga 6 % måste du ha nästan 100 

% aktier för att det skall leverera. Det gör att man hamnar i ett problem... Till exempel 

‘jag har ju förlorat 10 % per år, det här var inte alls som jag tänkt mig’. Det är svårt, 

man vill inte klappa kunden på huvudet heller och avråda kunden, men ibland är det svårt 

för dom att förstå risken. Rådgivaren måste våga ta den diskussionen.”   

 

Rådgivare LL har svårt att säga om kunskapsläget hos konsumenterna generellt har ökat. 

Vissa kan mycket, och andra ingenting, LL är dock av uppfattningen att den ökade 

massmediebevakningen av finansiella tjänster medfört att kunderna i större grad 

ifrågasätter råden på detaljnivå jämfört med tidigare.  

 

5.5 ARBETSSÄTT  
Det var viktigt för studiens författare att undersöka hur dagens arbetssätt ser ut kopplat 

till lagförändringar för att besvara studiens syfte. Det framkom här att många aktörer 

under de senaste åren genomdrivit större förändringar där dokumentation och 

behovsanalyser är en del av verksamheten. En skillnad kan ses mellan större och mindre 

aktörer där större aktörer ägnar mindre tid åt dokumentation. Denna skillnad beror främst 

på att större aktörer investerat kraftigt i olika IT-system för att effektivisera 

dokumenteringsprocessen. Flera rådgivare angav att de genomförde det mesta av 
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dokumentationen under mötet med kunden för att undvika alltför mycket efterarbete 

medan andra förklarade att dokumentation och Compliance numer upptar lika mycket tid, 

eller till och med mer än rådgivningen i sig. Frågorna kring arbetssätt var uppdelade i 

flera olika frågor och skiljde sig från intervju till intervju, därför kan svaren inte jämföras 

i samma utsträckning som vid de andra kategorierna eftersom graden av struktur var lägre.  

 

Dagens reglering kräver att rådgivaren arbetar med dokumenteringsprocessen 

regelbundet, som till exempel behovsanalysen. Detta är viktigt för att hålla den 

kompetensen färsk. Det är dessutom viktigt att som rådgivare ha kunskap om olika 

områden som nationalekonomi och makrofaktorer inom ekonomi för att kunna analysera 

och klara av dagens krav på ett tillfredsställande sätt. Denna kunskap kontrolleras årligen 

med hjälp av Swedsec.  

 

Det ska bland annat utredas om kundens bakgrund, tas reda på kundens motiv till 

investering och detta ska kopplas till en investering, en process som för mindre aktörer 

kan ta upp emot 50% av arbetstiden. Det är ett flertal handlingar som ska förberedas redan 

innan mötet. 

 

Både intervjuperson DD och EE menar på att det krävs mycket tid för 

dokumenteringsprocessen. DD menar dessutom att mindre kunder kan hamna i 

skymundan till fördel för större kunder, just för att det är tidskrävande och kunder måste 

prioriteras olika av lönsamhetsskäl. EE måste även granska andra rådgivares 

dokumentation så att dessa uppfyller de krav som finns, vilket ökar dennes 

arbetsbelastning ytterligare. Kontorschef DD förklarade: 

 

“Det är klart att det tar ju mer tid för oss, så det är svårt för oss att få tid till att hjälpa 

småkunder i vår kalkyl. Vi måste ju försöka hjälpa större och bättre kunder eftersom 

dokumentationen är så tidskrävande.”  

 

Kontorschef FF menade på att upp till hälften av en rådgivares arbetstid går åt till 

dokumenteringen. Det är flera olika steg som behöver uppfyllas kring ett kundmöte. Före 

mötet ska alla handlingar tas fram i förberedande syfte. Eftersom kontorschef FF uppgav 

att 50 % av arbetet gick åt till dokumentation för rådgivarna inom organisationen fick 

denne frågan om inte rådgivningen påverkades negativt.   

 

“Nej. Jag tror att det blir bättre rådgivning. Det är ju en del förarbete innan själva 

rådgivningsmötet också, jag förstår att banker eller större aktörer har avancerade 

datasystem där all information bara ploppar upp för dom. Men vi har inte musklerna att 

lägga tio miljoner på ett sådant system - för oss är det mesta i pappersform. Så det tar 

mer tid, men samtidigt kan jag tycka att det blir mer seriöst”.  

 

Seriös rådgivning ställs mot det ökade pappersarbetet. Detta framförallt för en aktör som 

är av det mindre slaget och som inte har resurserna för ett större IT-system. Kontorschef 

FF menar dessutom att det nuvarande arbetssättet redan kontrolleras och styrs noggrant. 

Om någon har gjort en felaktig bedömning eller inte följt rutiner ska det åtgärdas 

omedelbart. Samtidigt måste även kunden förstå vad det är som har dokumenterats av 

rådgivaren, vilket ställer ytterligare krav på dokumentationen.  

 

Det framkom att man ofta väljer att dokumentera under själva kundmötet. Dels för att 

kunden ska se vad det är som dokumenteras, men även för att rådgivaren inte har den tid 
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som krävs för att göra all dokumentation efter kundmötet. Det blir en effektivare process 

där rådgivaren inte behöver spara dokumenteringen till efter mötet. Kunden skall 

dessutom godkänna all dokumentation efter kundmötet. Rådgivare HH förklarar vilka 

parametrar det är som rådgivarna lägger vikt på vid en rekommendation. Framförallt är 

det faktorer som funnits sedan långt före MiFID I: riskprofil och tidshorisont. Rådgivare 

HH beskriver målande:  

 

“I ett rådgivningsmöte ska jag gå igenom X-antal olika saker. Det här krockar med 

varann - alltså varje arbetsgivares mål med ett kundmöte. Det är ju att vi ska gå igenom 

försäkring, finansiella frågor, vi ska hinna gå igenom bolån, vi ska gå igenom ganska 

många saker. Helst klä på kunden lite sakförsäkringar, riskförsäkringar tillsammans med 

kvalificerad rådgivning. I det förstår man ju att någonting blir lidande. Jag kan inte sitta 

tre timmar med kunden. Och det har ju också att göra med att kunden inte orkar. Jag 

upplever med all tid att det viktigaste med kundmötet handlar om placeringar. Det är 

därför de kommer till mig, placeringar. Sen kommer det en eller max två punkter till om 

vi hinner. Men jag tror, ser du generellt i den här branschen, som sitter med 

privatrådgivning, så är det inte bara finansiellt sparande som vi sitter med. Och det gäller 

att vara duktig sålla bort, vad är viktigt idag? Och kan jag skippa vissa bitar så blir det 

ju mer försök till utbildning. Men jag tycker nog inte att informationen fastnar hos 

kunden.”  

 

På frågan om hur mycket tid som krävs till de olika dokumentationsprocesserna svarade 

personerna att det går fortare idag jämfört med förut, även om vissa råd ignoreras på grund 

av ett pressat tidsschema. Detta då olika produkter kräver olika mycket dokumentation, 

och fokus flyttas från kund till dokumenteringen. I den situationen väljer rådgivaren hellre 

att hoppa över vissa råd. Detta följer Synovates (2011) linje där ett kundmöte på grund 

av olika anledningar inte följer det regelverk som MiFID I har satt upp. I detta fall är det 

på grund av tidsbrist.   

 

Rådgivare HH berättar om hur man som rådgivare väljer fonder åt kunderna. Det finns 

flera faktorer som kan påverka detta. Först och främst spelar igenkänning en viktig roll, 

där man ofta är mer familjär med produkter ur det egna fondbolaget. Samtidigt har det 

med intjäning att göra. En rådgivare tjänar ofta in mer på att sälja produkter nära det egna 

bolaget. HH berättar att man som yrkesman kan hamna i svåra situationer när man dels 

måste öka intäkter från sin kundbas och dels tänka på kundens bästa.  

 

Rådgivare II menar på att regleringen bidragit till att råden blivit mer standardiserade och 

att tjänstemannen inte längre ges utrymme att tänka fritt. Det viktigaste är inte vad 

rådgivaren själv anser om marknadsläget, snarare ligger tonvikten på att rådet ligger i 

linje med organisationens egna styrdokument. II är kraftigt bekymrad över utvecklingen 

och menar på att konsumenten egentligen kan klicka in sina uppgifter direkt på aktörens 

hemsida och få samma råd som denne skulle fått om den besökte kontoret. Förut kunde 

rådgivare analysera olika placeringar och ha en större frihet i att välja mellan dessa, idag 

har rådgivaren mindre att säga till om och det är ofta aktören som har sista ordet. 

Rådgivare II beskriver: 

 

“Vi arbetar numera mer med att följa ett styrdokument. Du får säga vad du vill men det 

måste finnas med i vad som står på den här lappen (intervjupersonen gestikulerar). 

Ungefär. Därför att jag är så rädd för vad kommer hända mig om jag gör ett avsteg ifrån 

den här rollen som jag har.”  
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Rådgivare JJ förklarar ungefärligen hur ett kundmöte disponeras. Visserligen tar 

dokumenteringen tid, men för JJ handlar det mer om att förklara för kunden, komma fram 

till tidshorisont för investeringar och prata strategier. JJ menar på att en oerfaren kund 

kan ta mycket tid i anspråk, särskilt då det ska utbildas om de olika produkterna som finns 

tillgängliga.  

 

Rådgivare BB, CC, DD, EE, FF, HH, II, KK och JJ belyser att en stor del av kundmötet 

går åt att försöka utbilda kunderna, att få dem att förstå vad dom köper. Samtidigt 

upplever dom inte att kunskapen hos kunderna fastnar, detta förklaras oftast med att 

kunderna själva inte vill sätta sig in i detalj hur olika instrument fungerar. Rådgivarna 

upplever det som att kunderna oftast vill ha tydliga råd, inte en lektion om hur finansiella 

instrument fungerar. KK, II och DD trycker också på att det har blivit för lätt idag för 

konsumenten att i efterhand kritisera ett råd. De ifrågasätter om det är rimligt att det ligger 

på rådgivaren och påtalar att konsumenten också måste ta ansvar.  
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6. ANALYS  
I detta avsnitt ämnar vi diskutera och analysera det empiriska materialet från våra tolv 

intervjuer. Analysen kommer att presenteras enligt de olika kategorierna i enlighet med 

föregående kapitel. Syftet med detta kapitel är att analysera resultatet av det empiriska 

materialet i förhållande till den teoretiska referensramen som har presenterats i kapitel 

3.   

 

6.1 REGLERING ÖVER TID  
Avsnittet om regleringens förändring över tid är kopplat till det första MIFID-direktivet 

från den teoretiska referensramen och är en grundsten i studien. Enligt Casey & Lannoo 

(2009, s. 35) syftade MIFID-direktivet bland annat till att öka investerarskyddet och efter 

intervjusamtalen framgår det att direktivet och lagstiftaren till stor del lyckats med det. 

Rollen som rådgivare utgick förr från de fria tyglar som aktören hade till en formell 

process som nuförtiden sköts utifrån en mall. Det ter sig logiskt att rådgivare idag måste 

ha ständig koll på förändringar och händelser i såväl det ekonomiska som det lagmässiga 

och det är till stor del det som Swedsec-licensieringen syftar till att upprätthålla (Askman, 

2014). Det verkar som att MiFID- regleringen hittills har lyckats med att förbättra 

investeringsskydd, rådgivarna är både mer förberedda inför råden och mer noggranna i 

sina kundanalyser. I enlighet med vad som kunde utläsas från J.P Morgan (2007) ska 

rådgivningen klargöra kundens ekonomiska bakgrund, kunskaper inom finans och 

därmed rådgiva i enlighet med dessa faktorer. Rådgivarna är eniga om att det nu tas mer 

hänsyn till kundens situation.  

 

Ett målande citat som exemplifierar hur arbetsklimatet tidigare såg ut exemplifieras av 

kontorschef DD:  

  

”Tidigare har man kanske gjort mer utsvävningar kring vilka råd man har givit till 

kunden, där man inte alla gånger har haft full koll på råden, alltså ‘ja du kan behålla 

Latinamerika’ fast man kanske inte visste om dom borde göra det egentligen. Man sköt 

lite mer från höften.”  

 

Citatet speglar bilden av en oreglerad marknad där rådgivaren inte behövde ta ansvar för 

vad rådgivaren gjorde. Det blev uppenbart att det fanns ett behov av att reglera marknaden 

för att motverka att råd baserades till alltför stor del av magkänslan och att någon ”sköt 

från höften”. Samtidigt har det ökade konsumentskyddet en baksida där merparten av alla 

intervjupersoner som varit verksamma i rådgivningsbranschen medger att arbetet idag är 

betydligt mer tidskrävande.  

  

Kontorschef FF uttrycker sig: “Idag överöses vi av lagar och regler. Man kunde träffa 

en kund förut och ha en mer subjektiv uppfattning om kunden. Vissa kunder vill inte 

berätta allting, och då kunde vi trots mindre information rådgiva med minimal 

administration. Numer skall du möta kunden, se till att han/hon förstår allting och sen 

skall du dokumentera - det är flera timmars jobb för en enda kund”.  

  

Även om långt ifrån alla intervjupersoner delger bilden att ett kundmöte tar flera timmar 

i anspråk, visar empirin på att det finns stöd för att tidsåtgången idag är mycket högre. 

Eftersom alla aktörer bedriver sina verksamheter affärsmässigt är det lätt att inse att det 

blivit dyrare att bedriva finansiell rådgivning idag. Om en rådgivare vars primära syfte är 

att skapa intäkter åt den organisation den verkar för hinner med färre kunder måste 
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lönsamheten per kund öka. Detta betyder att fokus automatiskt skiftar på mer lönsamma 

kunder vilket i rådgivningsyrket betyder klienter med en större förmögenhet. Slutsatsen 

blir att framförallt mindre aktörer inte kommer kunna rikta in sig mot småsparare vilket 

skulle vara en liknande utveckling som vi sett i Storbritannien SOU (2015:2).   

  

Ferrarini & Moloney (2012, s. 566) menade på att aktörerna efter implementering skulle 

öka sin transparens, och samtidigt förbättra konkurrensen mellan aktörer. Empirin visar 

på det motsatta. Ett heltäckande provisionsförbud och ökad dokumentering har gjort 

branschen mindre attraktiv för nya aktörer, vilket talar för en mindre konkurrens i 

jämförelse med vad som hade varit fallet på en oreglerad marknad.   

 

Det påträffades även att storbankerna har effektivare och mer omfattande IT-system som 

kan underlätta en implementering av nya rutiner. Rådgivning har och fortsätter att bli 

alltmer digitaliserad, där kunden i dagsläget har möjligheter att själv fylla i uppgifter på 

nätet. Storbankerna gynnas till viss del av den striktare regleringen där dom med hjälp av 

avancerad teknik kan förkorta dokumentationsprocessen i jämförelse med mindre aktörer 

och på så vis inte behöver ha en lika hög intjäning per kund.   

 

6.2 MIFID II  
6.2.1 Inspelning  

Resultaten från empirin gällande inspelning av rådgivningssamtal stämmer i många fall 

överens med det som påträffades från SOU 2014:4 (2014, s. 315), nämligen att 

kundintegriteten kan påverkas negativt. Det framförs ofta personliga detaljer under 

rådgivningssamtalet som för vissa kan vara integritetskränkande om det spelas in. 

Frågorna från rådgivaren kan beröra familjesituation, personliga förhållanden och 

skilsmässor, i likhet med vad Swedish Bankers Association (2015, s. 1) uttryckte i sitt 

remissvar till lagförslaget. Utöver detta ska MiFID II-direktivet enligt SOU 2015:2 (2015, 

s. 629) reglera många av de potentiella fall där en konflikt mellan kund och rådgivare kan 

ske och där en inspelning är tänkt att vara till stöd. Detta till exempel genom att rådgivaren 

är skyldig att berätta för kunden om potentiella intressekonflikter och om denne får 

provisioner, alltså om det är oberoende rådgivning eller inte (European Commission, 

2016 s. 2). I och med detta är frågan om en inspelningslag skulle tillföra någon nytta och 

där lagstiftaren bör kolla på vilka fall av rådgivning som anmälts. Det är även oklart vad 

som händer i de fall där kunden vägrar att bli inspelad. I dessa fall kan rådgivning utebli 

helt, effekten blir då att kunder som inte vill spelas in inte heller kan få råd kring 

exempelvis pensionssparande vilket författarna bakom denna studie anser vara 

bekymmersamt. 

 

Det är viktigt att trots de negativa sidorna som beskrivs i detta avsnitt visa på att en 

majoritet av intervjupersonerna var positiva inställda till en inspelning även om de valde 

att ta upp olika perspektiv av ämnet. Rådgivningschef AA menade exempelvis på att det 

är fördelaktigt för kundskyddet.  

 

“Jag är i grunden mycket positiv till att spela in samtal och jag har under mina år i 

branschen tidigare jobbat på det sättet. Framförallt för att man i efterhand kan gå in 

bakvägen och kontrollera, det skapar förutsättningar för att vi tillsammans med kunden 

i efterhand kan gå tillbaka och kontrollera vad som verkligen har sagts”.  
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Det påträffades att inspelning är en kostnadsfråga. Inspelningskostnaden för utrustning 

och administration hamnar på aktören vilket genom de många rådgivningssamtal som 

genomförs varje år kan bli betydande. Detta var i likhet med vad SOU 2014:4 (2014, s. 

315) menade på som eventuell nackdel. Kostnadsfrågan kan dock se olika ut beroende på 

storleken på aktören och dess eventuella stordriftsfördelar. I dagsläget har storbankerna 

omfattande IT-system vilket gör att ett eventuellt införande av inspelning möjligen endast 

blir en marginell kostnadsökning för dessa. Som intervjuperson FF påpekade arbetar 

mindre aktörer ofta med mindre utvecklade datasystem.  

 

“...jag förstår att banker eller större aktörer har avancerade datasystem där all 

information bara ploppar upp för dom. Men vi har inte musklerna att lägga tio miljoner 

på ett sådant system - för oss är det mesta i pappersform.”   

 

Detta gör att kostnaden kan påverka en mindre aktörer i större grad än storaktörer som 

storbanker. En risk är att inspelningskostnaden tas direkt från kunden i form av 

prishöjningar, vilket kan jämföras med fallet av Storbritannien där en kostnadsökning för 

finansiell rådgivning har lett till ett minskat utbud av rådgivningstjänster. Detta bland 

annat på grund av kundernas ovilja att betala för rådgivning. Här uppstår frågan om en 

inspelningslag riskerar att snedvrida konkurrensen mot de större aktörernas fördel.   

 

Problemet med kundintegriteten behandlades redan i problembakgrunden där även 

Svenska Bankföreningen uttryckte sin motvilja till inspelning, då känsliga uppgifter kan 

förekomma under dessa samtal. Ett antal intervjupersoner var i likhet med 

bankföreningen negativa och menade att det som idag är ett avslappnat informellt samtal 

kan genom inspelningen leda till en återhållsam kund, som till exempel 

intervjupersonerna HH och II menade på. II påstod följande.  

 

“Inspelning  är en stor nackdel. Inte för mig som rådgivare, idag när någon ringer till 

mig och får rådgivning på telefon så spelas det in så det är ingen nackdel för mig.  Jag 

har inga problem med det. Men där emot om jag skulle slå på en bandspelare på ett 

kundmöte... då kommer kunden inte tordas säga mycket ”  

 

Den positiva responsen riktade sig bland annat till att inspelning kan förenkla den 

omfattande dokumenteringsprocessen, samtidigt som rådgivare kan lösa kundtvister 

smidigare.   

 

Sammanfattningsvis har denna studie funnit starka för- och nackdelar med inspelning i 

likhet med vad SOU 2014:4 (s. 315). Därmed är det lagstiftarnas uppgift att göra en 

bedömning om behovet. Fördelen är ett starkare kundskydd och en smidigare 

dokumentationshantering för rådgivarna, nackdelarna är framförallt ökade kostnader och 

mer återhållsamma kunder.  

 

6.2.2 Provisionsförbud  

Studiens författare uppfattade att intervjupersonerna hade många åsikter kring ett 

eventuellt heltäckande provisionsförbud. Ämnet kan ses som känsligt då aktörer kan ha 

olika affärsmodeller för hur provisioner tas ut vilket kan ha påverkat deras syn på 

provisionsfrågan. Detta är ett av de bias som Mullainathan et al. (2012, s. 1) undersökte 

hos rådgivare, där fonder med högre avgifter rationaliserades även fast de kunde prestera 

sämre än fonder med lägre avgifter. Ofta förekom i empirin att intervjupersonerna anser 

att rådgivare inte ska sälja något som inte är till gagn för konsumenten men som leder till 
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provisioner för rådgivaren vilket i dagsläget är ett problem. Detta är i linje med Beyer & 

Meza (2012, s. 117) som menade på att en försäljare är betydligt mer benägen att sälja en 

produkt med tillhörande provision. Empirin visade att aktörer som handlar kortsiktigt och 

försöker tjäna på korta provisioner är ett problem i branschen och att det är dessa som 

lagstiftare vill åt.  

 

Hur provisioner fungerar skiljde sig mellan intervjupersonerna. Storbanker har till 

skillnad från ett antal mindre aktörer inga personliga provisioner. De har ofta provisioner 

från bankkoncernens eget fondbolag som går direkt till det lokala kontoret istället för 

rådgivaren. Detta sätt kan ställas mot de mindre aktörernas arbetssätt som ofta går ut på 

att rådgivaren får en personlig bonus, dock kan tidshorisonten för denna bonus variera. 

 

Det kan argumenteras för att aktörer med en affärsmodell med kortsiktiga provisioner 

kommer att ha svårt att överleva ett eventuellt provisionsförbud. Denna inkomstkälla 

ersätts då med direkta kostnader för rådgivningsbesök vilket troligen leder till minskad 

rådgivning för småsparare. Enligt SOU 2015:2 (s. 25) fanns det starka skäl för Sverige 

att gå längre än vad MiFID II föreslår angående provisionsförbudet för att förbättra 

investerarskyddet. Då är frågan om endast personliga provisioner försvinner eller om all 

sorts provisioner, även bankernas interna, försvinner i framtiden.   

 

Empirin visar att det finns ett utbrett motstånd för ett heltäckande provisionsförbud som 

Finansinspektionen (2013, s. 15) föreslår, framförallt eftersom det inte finns presenterat 

tydliga alternativa intäktsströmmar till rådgivningsbranschen. FF som har en chefsroll 

hos en mindre aktör arbetar med att ta betalt direkt av kunden, men bolaget har därav 

också svårt att attrahera småsparare.  

 

Många rådgivare känner en stark oro för hur deras jobb skall finansieras ifall fondavgifter 

och dylikt försvinner. Detta är i likhet med vad SOU 2015:2 (s. 428-430) diskuterade i 

och med att det är kunden som får betala mer om provisioner för rådgivaren försvinner. 

Provisionsförbudet tenderar också att skapa ett smalare utbud av tjänster och produkter 

mot kund och bidra till en ökad standardisering av produkterna. Om lagstiftaren är beredd 

att minska konsumentens valmöjligheter och öka inträdesbarriärerna på marknaden till 

förtjänst av ett förbyggande av vårdslös rådgivning är provisionsförbudet rätt väg att gå, 

men frågan är om priset inte är för högt.  

 

Empirin visade på att rådgivare generellt ansåg att ersättningen för rådgivningen måste 

rättfärdiga rådgivningsverksamheten och att man som rådgivare är mer benägen att välja 

sina egna produkter som till exempel egna fonder i likhet med vad Mullainathan et al. 

(2012, s. 1) visade på. Detta både för att man tjänar mer på dessa men även för att man är 

mer påläst om dessa produkter och då känner sig mer bekväm att rådgiva om egna 

produkter. Efter samtalen står det klart att tjänstemännen är öppna med att det är 

affärsverksamhet i första hand, och rådgivning i andra hand som bedrivs. Det behöver 

inte per automatik innebära intressekonflikter mellan kund och rådgivare, men om 

lagstiftaren tar bort möjligheter för rådgivaren att skapa intäkter så är frågan om 

rådgivningen i dess nuvarande form kommer att fortsätta existera berättigad eller om en 

prishöjning måste ske som SOU 2015:2 (s. 428) menade på. Författarna anser att det är 

rimligt att diskutera huruvida epitetet rådgivare bör bytas ut mot säljare, som rådgivare 

EE påpekade: 
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“Eftersom vi nästan uteslutande bara säljer våra produkter kan det vara 

intressekonflikter, eftersom det kan tänkas att det finns en bättre fond någon annanstans. 

Det är klart, vi är inte bara rådgivare, vi är säljare också.”    

 

Det framkom en del pajkastning vid intervjutillfällen mellan aktörerna. Exempelvis ansåg 

en del intervjupersoner när det kom till kortsiktiga provisioner att “såhär jobbar inte vi”, 

samtidigt som en annan aktör menade på att det är just så de jobbar. Det blir en situation 

där man som rådgivare av olika skäl försöker framhäva de positiva sidor av den 

affärsmodell som man som aktör använder sig av medan konkurrenternas affärsmodeller 

kritiseras. Det blir tydligt att det finns en hård konkurrens om kunderna på marknaden, 

vilket borde betyda att villkoren för konsumenten borde gynnas även utan strikt 

reglering.   

 

En intressant aspekt i dessa fall var hur intervjupersonerna föreställde sig ett framtida 

scenario med ett provisionsförbud. Intervjupersoner som tillhörde någon av de fyra 

storbankerna ansåg att rådgivningen hos dem antingen blir dyrare eller att den kommer 

att minska, specifikt mot mindre sparare. Samtidigt ansåg intervjupersoner från mindre 

aktörer att det är risk för att de tappar kunder till förmån för storbankerna på grund av de 

eventuella prishöjningar av rådgivningstjänster de måste kompensera med som uppstår 

till följd av ökade kostnader. En jämförelse med utvecklingen i Storbritannien som har 

genomfört liknande provisionsförändringar har inneburit en sjunkande andel rådgivning, 

med större fokus på förmögnare kunder och mindre fokus på småsparare enligt SOU 

2015:2 (s. 444). Många av de tillfrågade tjänstemännen tror på en liknande utveckling på 

den svenska marknaden.   

 

Även om det empiriska underlaget visade på ett utbrett motstånd mot provisionsförbudet 

så fanns det ett stöd hos tjänstemännen av en omreglering av provisionssystemet. 

Framförallt lyftes det fram att provisionen borde utbetalas över en längre tidsperiod för 

att förhindra ett alltför kortsiktigt tänk i likhet med Finansinspektionen (2013, s. 15) som 

ville förbjuda så kallade “up-front” provisioner.   

 

6.3 ATTITYDER  
6.3.1 Attityder mot dokumentation   

Attityder gentemot dokumentation är intressant då empirin visar att den enskilt största 

förändringen i arbetssättet är kopplat till en ökad administration. Murphy et al. (2009) 

talar om legitimitet vid lagar och regler där kontentan är att handlaren själv måste ha en 

förståelse för lagens sensmoral för att lyda under densamma. Enligt Murphy et al. (2009) 

teori skulle lagar kring ökad dokumentering inte fått fotfäste om det vore så att rådgivare 

och andra yrkesmän inom finansiell rådgivning inte kunde identifiera nyttan med 

dokumentationen. Teorin stämmer väl in på studiens empiriska underlag då en 

övervägande majoritet väljer att lyfta fram det positiva med dokumentationen även om 

enskilda personer förhåller sig kritiska till vissa delar i MIFID-dokumentet och den ökade 

administrationen. Det positiva som framförallt förs fram är att rådgivaren har mer 

underlag på respektive kund vilket främjar försäljningen, ju mer rådgivaren vet om 

kunden ju mer träffsäker blir råden och möjligheten till merförsäljning ökar.   

 

Det är dock viktigt att påpeka att studien med ett underlag på tolv personer lyckats fånga 

upp såväl personer med mycket positiv attityd som mycket negativ attityd till 

administration och lagförändringarna i allmänhet. De personer som visade negativ attityd 
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kring dokumentationen var framförallt rädd för att inte hinna med de ordinarie 

arbetsuppgifterna. Vakola & Nikolaou (2015) förklarar att en ökad stress är den främsta 

orsaken till att arbetstagare får en negativ attityd till organisationsförändringar. Rådgivare 

II uttrycker sin skepsis mot dokumentering följande:  

 

”Dokumentationen gör att vi måste sitta mycket av våran arbetstid till att beskriva vad vi 

sa under mötet. Och samtidigt inte röja saker som kunden sagt i förtroende. Men ändå 

försöka få in allt som sagt, vad vi har gjort, och vad jag föreslagit. Det är viktigt att det 

står vad jag har sagt. Förut kunde man skriva ’bankens rekommendation’”  

 

Flera personer har lyft fram att förändringen inneburit stress trots att de flesta 

organisationer har haft utarbetade planer och styrdokument för hur dom skall hantera 

administrationen. Vakola & Niklaou (2005, s. 170) beskrev att stress påverkar hur man 

upplever förändringar i organisationen. Därmed är personer med ett arbetssätt som de 

uppfattar som stressigare även mer negativa till den. Samtidigt menade Vakola & 

Nikolaou (2005, s. 170) på att faktorer som kunde stävja denna stress var stöttande 

kollegor och noggrant utarbetade styrdokument av organisationen, vilket i denna studies 

empiri inte verkar ha hjälpt. När personerna ombads att förklara hur många timmar som 

lades ned på dokumentering kunde man konstatera att de personer som spenderade en 

större del av sin arbetstid på administration än andra i regel var mer negativa till 

dokumentationen där tidsbristen var huvudargumentet mot MIFIDs utökade 

dokumentationskrav.    

 

En intressant aspekt upptäcktes i samtalet med kontorschef FF som istället valde att se 

den hårdare regleringen som en konkurrensfördel som stängt dörren för nya aktörer. FF 

uttalar sig såhär:  

 

“Egentligen kan man säga att vi ser hårdare regler som någon form av  

konkurrensskydd - inträdesbarriärerna för nya aktörer är mycket större nu jämfört med 

hur det såg ut tidigare”  

 

Citatet väcker en del frågetecken kring hur väl MIFID når sitt syfte med att skapa ett 

starkare konsumentskydd. Vid flera skeenden i intervjuerna nämner många att 

lagstiftningen förmodligen kommer innebära att marknaden blir mindre attraktiv för nya 

aktörer med hänsyn till dokumentationskraven och ett eventuellt provisionsförbud. Om 

förändringen från ett ”vilda västern”-klimat till en mer strukturerad bransch har bidragit 

till ett ökat konsumentskydd som skapat mervärde för konsumenten i form av mindre 

riskabla råd är en tydlig nackdel minskad konkurrens på marknaden. Minskad konkurrens 

brukar sällan likställas med ett bättre konsumentskydd.   

 

6.3.2 Attityder gentemot lagstiftningen  

Författarna till denna studie upplevde en generellt sett positiv attityd till 

lagförändringarna. Dock visar empirin att rådgivaren har mindre frihet i sin rådgivning 

och nu delvis är bakbunden av aktörens, i många fall storbankens, policy. I likhet med 

teoriavsnittet som säger att implementeringen av reglering till stor grad påverkas av 

attityder hos handlarna som skall implementera dessa, verkar det även gälla för den 

svenska finansiella rådgivningen. Intervjupersoner som till större del är positiva upplevs 

ha haft lättare att implementera de förändringar som har genomförts och genom olika 

rutiner gjort att arbetet går smidigare. Detta stöds av Jackson et al. (2012, s. 1062) som 

visade på att en persons medhåll till en lag till mångt och mycket bygger på hur rättvis 
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eller orättvis personen uppfattar den. Därmed kan personer som har ett förstående för 

regleringen och dess syfte för kundskyddet vara mer positivt inställda och göra mer för 

att på ett effektivt sätt implementera förändringarna.  

 

Ett annat problem som framkom under samtalen var tidsaspekten. Ett kundmöte är ofta 

inte längre än en timme lång, på den tiden förväntas rådgivaren gå igenom kundens profil, 

utbilda kunden i finansiella instrument och därefter också ge ett råd med tillhörande 

dokumentation. Vid flera fall nämndes att vissa råd uteblir endast på grund av att 

uppgifterna blir för många, rådgivaren måste välja ut det viktigaste och “offra” andra 

delar som då uteblir.    

 

Vid rådgivning hos en storbank utgår råden ofta utifrån en centraliserad rekommendation 

där rådgivarna upprepar det som banken har sagt. Det är förståeligt att vissa 

intervjupersoner anser att rådgivningen är för standardiserat idag, men att trots att det är 

bankens rekommendation är det rådgivaren som tecknar upp avtalet och är ansvarig för 

det. Detta gör att man som rådgivare anser att man väljer den lättaste vägen och 

rekommenderar en produkt som man sålt förut, detta i likhet med ett av de bias som 

Mullainathan et al. (2012, s. 1) beskrev. I ett scenario i framtiden kan detta leda till en 

rådgivningbransch som är alltmer digital och där kundmöten kan bli ovanligare, i och 

med fler standardiserade produkter och konsumentprofiler.   

 

Rådgivarna är människor, de kan göra fel. Det uppfattas hos till exempel rådgivare KK 

som menade på att en kund har lätt att kritisera en investering bara för att det finns en 

alternativ placering som har haft bättre avkastning. Den reglering som finns idag skyddar 

inte kunden från investeringar som på grund av avkastningskrav har fått en hög risk och 

på så sätt gjort att kunden förlorat på satsat kapital. Det är troligt att kunder 

fortsättningsvis kommer bli nöjd eller missnöjd beroende på avkastning och inte på hur 

väl rådgivaren följt lagstiftningen. MiFID-direktiven bidrar möjligen till ett ökat skydd 

men inte nödvändigtvis en ökad kundnöjdhet.   

 

6.3.3 Kunskapsläge hos konsument  

Med stöd av Nayyar & Templetons (1994, s. 96) teori om informationsasymmetri har 

studien karaktäriserat fenomenet som ett möte mellan en kund med begränsad erfarenhet 

och en erfaren rådgivare. Den senare har incitament att välja produkter som gynnar 

rådgivaren även om det i vissa fall kan krocka med konsumentens bästa vilket MiFID 

försökt motverka genom reglering. Empirin stödjer SCBs uppgifter om att kapital som är 

föremål för finansiell rådgivning har ökat i de svenska hushållen och intervjupersonerna 

uppger tre nyckelfaktorer till detta, pensionssystemet, ränteläget och aktiemarknadens 

ökade tillgänglighet.   

 

Det nya pensionssystemet med PPM i spetsen bidrar till att fler personer måste fatta beslut 

om placeringar, många känner sig inte helt bekväm att placera pengarna och upplever en 

osäkerhet vilket gjort att efterfrågan på rådgivning har ökat. Ränteläget år 2016 innebär 

också att de flesta sparare inte får någon avkastning på ett vanligt sparkonto och måste 

söka sig längre ut på riskskalan, exempelvis till aktiemarknaden vilket bidragit till det 

ökade intresset för högrisk-produkter samt att det blivit mycket lättare för konsumenten 

att tillgodogöra sig information. Idag finns det betydligt fler nyhetskanaler som 

rapporterar om finansiella nyheter och konsumenten kan följa utvecklingen av marknaden 

i realtid. Detta har samtidigt lett till att vissa kunder tar en hög risk genom att själv ge sig 

ut och investera utan rådgivning då de anser att de kan skapa en fördelaktigare investering 



51 

 

på egen hand. Där förlorar de ofta satsat kapital för att de inte förstår sig på de olika 

produkterna. Detta går i linje med Chiu (2007, s. 38) som menade på att internet inte är 

ett verktyg för att minska på informationasymmetrin. Om man då som konsument i 

efterhand söker rådgivning kan det leda till att rådgivaren har ett stort övertag, då kunden 

vill kompensera för sin egen felsatsning. Paredes (2003, s. 3) menade på att det ofta kan 

vara svårt för en konsument att i efterhand med hjälp av internet bedöma om man har fått 

rätt finansiell rådgivning eller inte. Därmed kan en rådgivare ofta få ett övertag och bland 

annat Chiu (2007, s. 40) menar att lagstiftning behövs för att åtminstone försöka jämna 

ut den skeva kunskapsfördelningen.  

 

En del nämner att kunderna blivit mer insatta i jämförelse med förr och kan mer detaljerat 

diskutera olika finansiella produkter, men ofrånkomligen så har de besökt rådgivaren med 

syfte att få vägledning eftersom man anser att rådgivaren är mer insatt. Den generella 

bilden hos de tillfrågade är att intresset har ökat, men att kunskapsnivån fortfarande är 

begränsad hos konsumenten. Detta kopplas tillbaka till Konsumentverket (2015) rapport 

som menar på att kunden efter rådgivning ofta har svårt att utvärdera det köp eller 

placering man gjort. Här skapas en uppenbar informationsasymmetri och det är frågan 

om MiFID verkligen har lyckats med att reglera den. Som beskrivs i avsnitt 3.4 går 

informationsasymmetri aldrig att helt eliminera, utan endast minska på. Empirin ger inte 

något entydigt svar i frågan om lagstiftaren har lyckats, men det finns anledning att 

ifrågasätta om det är rimligt att konsumenten skall ha en förståelse för alla råd då 

situationen kan vara komplex och kundmötet sällan upptar mer än en timmes tid.   

 

Många tjänstemän uppger att okunskapen hos konsument i huvudsak inte beror på att de 

har svårt att förstå utan snarare att det bottnar i ett ointresse för finansiella produkter. Det 

är inte rimligt att lagstiftningen på något sätt kommer att öka konsumentens intresse för 

finansiella tjänster, och författarna bakom denna studie är av åsikten att det är 

överambitiöst att kräva från en rådgivare att kunden blir utbildad eftersom att en stor del 

av inlärningen borde ligga på konsumentens ansvar.  

 

6.4 ARBETSSÄTT  
Det var av intresse att studera ifall det skett någon förändring kopplat till arbetssättet för 

att se på vilka konkreta förändringar som den hårdare lagstiftningen inneburit. Nayyar & 

Templeton (1994, s. 100) menade på att en utökad dokumentation minskar problematiken 

med informationsasymmetrin.   

 

Under samtalen med rådgivare respektive rådgivningschefer har vi tolkat det som att 

dokumenteringen kan anses som den största förändringen i arbetssättet för den finansiella 

rådgivaren. Om man bortser från hur personen uppfattar den ökade dokumentationen så 

visar empirin på att det finns ett stöd för att MIFID haft en direkt inverkan på antalet 

arbetstimmar som går åt till dokumenteringen, men även att utbildning blivit mer central. 

Nayyar & Templeton (1994, s. 100) teori om minskad informationsasymmetri stämmer 

till viss del överens om man är av uppfattningen att ökad dokumentering och utbildning 

minskar informationsgapet. Men verkligheten visar att frågan är mer svårhanterlig än så.   

 

Det låter fint i text, att arbetet blivit noggrannare men frågan om själva rådgivningen 

gynnats av ett hårdare reglemente är mer komplex än ett enkelt ja- eller nejsvar. För 

samtidigt som upplevelsen är att det känns mer seriöst beskriver en majoritet av det 

tillfrågade att stressen har ökat i likhet med Vakola & Nikolau (2005, s. 170) studie om 
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organisationsförändringar. Dagens rådgivare har krav på sig där man dels måste vara mer 

insatt än tidigare i varje enskild kunds situation men arbetsgivarens önskemål om en ökad 

lönsamhet överensstämmer inte alltid med utbildningsmålet. Rådgivare HH fångar 

problematiken med ett speglande citat:  

 

”I ett rådgivningsmöte ska jag gå igenom X-antal olika saker. Det här krockar med 

varann - alltså varje arbetsgivares mål med ett kundmöte. Det är ju att vi ska gå igenom 

försäkring, finansiella frågor, vi ska hinna gå igenom bolån, vi ska gå igenom ganska 

många saker. Helst klä på kunden lite sakförsäkringar, riskförsäkringar tillsammans med 

kvalificerad rådgivning. I det förstår man ju att någonting blir lidande. Jag kan inte sitta 

tre timmar med kunden. Och det har ju också att göra med att kunden inte orkar. Jag 

upplever med all tid att det viktigaste med kundmötet handlar om placeringar. det är 

därför de kommer till mig, placeringar. Sen kommer det en eller max två punkter till om 

vi hinner. Men jag tror, ser du generellt i den här branschen, som sitter med 

privatrådgivning, så är det inte bara finansiellt sparande som vi sitter med. Och det gäller 

att vara duktig och sålla bort, vad är viktigt idag? Och kan jag skippa vissa bitar så blir 

det ju mer försök till utbildning. Men jag tycker nog inte att det fastnar.”  

 

Oavsett om tjänstemannen avsätter tid till att förklara för en kund hur ett finansiellt 

instrument fungerar så finns det tydliga svårigheter med att säkerställa att kunden har 

förstått. Personerna som ger råd har i de flesta fall en högskoleutbildning kopplat till 

ekonomi och dessutom tagit separata licenser för att lära sig olika instrument. Man kan 

fråga sig om tillräckligt med kunskap kan föras vidare till en kund under ett 

rådgivningssamtal som i regel inte pågår längre än en timme. Till den problematiken 

tillkommer en annan aspekt kopplat till konsumenten själv, hur mycket man lär sig beror 

sannolikt på personens eget engagemang. En person som bara är ute efter ett snabbt råd 

och inte önskar en djupare förståelse för hur produkterna på den finansiella marknaden 

fungerar kommer troligen inte ta till sig rådgivarens ”utbildning” under kundsamtalet. 

MIFID-direktivet lämnar enligt SOU 2015:2 (s. 275) tydligt att ansvaret ligger på den 

finansiella rådgivaren vilket flertalet rådgivare uppfattar som problematiskt eftersom det 

är svårt att säkerställa hur mycket kunden faktiskt förstått. Jackson et. al., (2012, s. 1062) 

teori om legitimitet menar på att det är av vikt att handlaren uppfattar lagen som rättvis. 

Empirin visar på att ett flertal rådgivare inte anser att ansvaret på utbildning av kunden 

borde ligga helt på rådgivaren utan efterlyser ett större ansar från konsument. Enligt 

Jackson et al., (2012, s. 1063) kan implementeringen av på utbildning under kundmöten 

försvåras om rådgivaren upplever lagen som orättvis.    

 

Förenklat innebär det att kunden lämnar uppgifter som man lägger in i ett datasystem och 

sedan får en rekommendation som rådgivare och som man i regel agerar utefter. De 

standardiserade produkterna är i regel mindre komplexa att förstå och eftersom att de är 

vanliga finns mycket information om produkterna på internet. Nayyar & Templeton 

(1994, s. 100) menar på att informationsasymmetrin inte kan raderas helt, men att 

standardisering av detta slag är ett exempel på hur man kan skapa bättre jämnvikt i 

förhållandet mellan rådgivare och konsument. 

 

Dokumentationshanteringen blir lättare med standardiserade produkter och fylls i digitalt 

under själva kundmötet och rådgivarens arbete efter kundmötet minskar betydligt till följd 

av detta. Kunden får då fördelarna att prata med en person som kan den erbjuda produkten 

i detalj, men nackdelen blir att den personliga kompetensen hos den enskilde rådgivaren 

riskerar att försvinna som rådgivare II beskrev. 
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”Vi arbetar numera mer med att följa ett styrdokument. Du får säga vad du vill men det 

måste finnas med i vad som står på den här lappen (intervjupersonen gestikulerar). 

Ungefär. Därför att jag är så rädd för vad kommer hända mig om jag gör ett avsteg ifrån 

den här rollen som jag har.”  

 

En standardisering av råd som ges bidrar att det blir lättare för myndigheter och utövare 

att kontrollera det som sägs. Men frågan är om man går miste om personers enskilda 

kompetens om alla råd blir stöpta i en viss form. Kontorscheferna AA, BB och FF alla 

med lång erfarenhet i den finansiella sektorn var övertygade om att det förändrade 

arbetssättet kopplat till reglering bidragit till en ökad kvalitet. Samtidigt bidrog de också 

till bilden av ett alltmer standardiserat klimat där framförallt ett heltäckande förbud mot 

provision kan leda till att småsparare får en ännu mer standardiserad rådgivning.   

 

Murphy et al. (2009) och Jackson et al. (2012) belyste betydelsen om en lags legitimitet. 

Om man applicerar teorin på denna studie innebär det att rådgivaren måste vara övertygad 

om såväl moraliska som nyttomässiga ståndpunkter för att lagen skall bli implementerad 

på ett framgångsrikt sätt. Empirin visar att intervjupersonerna inte har några som helst 

problem att förstå att det fanns ett behov av ett starkare konsumentskydd, många berättar 

på olika sätt att konsumentskyddet har blivit bättre för kunden. Att merparten av de som 

deltagit märkbart förändrat sitt arbetssätt visar också på att MIFID-direktivet och övrig 

reglering som grund till stor del har accepteras på den finansiella marknaden.  

 

Det problem vi identifierat är inte att rådgivningen reglerats i sig, utan snarare att 

direktiven blivit så stränga att det kan vara svårt för tjänstemannen att identifiera nyttan 

för såväl kund som rådgivare vid specifika situationer. Vid flera tillfällen berättar både 

rådgivare och chefer att det känns märkligt att genomföra en omfattande dokumentation 

om exempelvis en kund önskar att placera ett par hundralappar i månaden i en lågriskfond. 

Uppfattningen är att styrningen inte är flexibel och i vissa fall bara blir tidsödande och 

skapar inte värde för någon inblandad.  Flera rådgivare uppger dessutom att man under 

kundmötet ibland inte ger ett råd på grund av att dokumentationen tar för lång tid i 

förhållande till vilken nytta det skapar för kunden. Rådgivare EE beskriver målande:  

 

”Ibland kan man höra att folk blir irriterade om det är mycket att göra, så kommer det in 

en kund som vill sätta över ett par hundralappar i månaden och så sitter rådgivaren där 

med en fullständig dokumentation att genomföra. Hur lönsam är den affären?“  

 

Problemen med det nya arbetssättet beskrivs ofta med oro kring lönsamhet och att vissa 

aktiviteter är ”tidsödande”. Kopplat till Murphys et al. (2009) teori om legitimitet så finns 

det risk att lagen blir tandlös om en majoritet upplever vissa delar i lagstiftningen som 

svårmotiverade. Däremot har vissa aktörer kommit längre än andra i förhållande till 

ovanstående problematik med avancerad IT- utrustning som gjort att dokumentationen 

blivit mindre tidsödande och således att kraven får en mindre inverkan på arbetssättet. En 

effektivisering kopplat till administrationen är en nyckel för att motverka stress och i 

förlängningen förstärka lagens legitimitet.   
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7. SLUTSATSER 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser utifrån den problemformulering som 

introducerades i avsnitt 1.3, Vilka attityder har den finansiella rådgivaren kring den 

ökade regleringen av yrket och vilken inverkan har den på arbetssättet, samt hur upplever 

rådgivaren att lagstiftaren tar hänsyn till deras arbetssituation?  

 

7.1 REGLERING ÖVER TID  
Den övergripande slutsatsen kring reglering över tid är att ändringarna som skett sedan 

införandet av MIFID I fått fotfäste och påverkat rådgivningen på ett konkret sätt. 

Arbetssättet har förändrats och rådgivare har idag ett mindre spelrum. Studien pekar på 

att det finns fog för att Murphs et al. (2009) teori om legitimitet stämmer då de flesta av 

rådgivarna har en förståelse för de lagar som instiftats och accepterar att ‘vilda västern’-

klimatet som rådde under 80- och 90-talet var tvungen att stramas åt.   

 

Synovates undersökning från 2011 menade däremot på att rådgivningen ofta inte följer 

regelverket för rådgivare som MiFID I introducerat. I Sverige var siffran för så kallad 

“felaktig rådgivning” i enlighet med MiFID I 58% sett till klientens situation vilket kan 

anses som hög med tanke på den mängd rådgivningsmöten som årligen sker. Detta var år 

2011 och antalet Swedsec-licensierade rådgivare har ökat sen dess. Författarna kan se ett 

mönster där rådgivare till en början såg implementeringen av reglerna som MiFID I 

medförde som problematiska, till att det har gått mot en mer standardiserad och 

digitaliserad process idag. Detta kan innebära att omfattande regeländringar i branschen 

tar tid att genomföra, Synovates undersökning genomfördes i en under en 

implementeringsfas vilket troligtvis förklarar den höga siffran av “icket-

överensstämmande” rådgivning.  

 

Eftersom MiFID I har till skillnad från MiFID II implementerats för ett antal år sedan 

hade de flesta intervjupersonerna konkreta punkter på vad det är som har förändrats. 

Problembakgrunden beskrev MiFID I som från år 2004 och framåt förändrade 

rådgivningen radikalt och det är förenligt med dess syfte om förstärkt investerarskydd 

vilket i rådgivarnas fall har inneburit mer arbete med kunden. Detta inkluderar att lära 

upp kunden, dokumentera och arbete efter noggrant utarbetade policys.  

 

Slutligen går det att fastslå att empirin trots ett underlag på endast tolv personer visat på 

att det finns stöd för att den ökade regleringen bidragit till att tjänstemännen har ändrat 

sitt arbetssätt. Främst har administrationen ökat samt att råden innehåller en högre grad 

av homogenitet än tidigare.  

 

7.2 MIFID II  
Det två enskilt viktigaste punkterna som har studerats från MIFID II har varit förslaget 

om ett heltäckande provisionsförbud och inspelning av samtalen. Författarna vill 

understryka att det empiriska underlaget är på tolv tjänstemän varav möjligheterna till 

generalisering är begränsade. Studien ger starka indikationer på att ett heltäckande 

provisionsförbud uppfattas som mycket negativt av handlarna som är verksamma inom 

yrket.   
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Gällande frågan om inspelningens vara eller icke-vara så uppfattar författarna bakom 

studien att det inte var den var den viktigaste frågan för tjänstemännen. Ett flertal 

tjänstemän på finansiella institutioner jobbar redan idag med inspelning som verktyg och 

ansåg att inspelningen kan användas som ett verktyg för dokumentationshantering.  I 

övrigt gick åsikterna isär, där ett stärkt kundskydd ställdes emot kundintegritet och 

kostnaden för administration och lagring. Det empiriska underlaget är för litet för att ge 

en tydlig indikation på hur den svenska rådgivaren ställer sig till inspelning av samtal.   

 

Det är inte klart än hur ett eventuellt provisionsförbud ska se ut från ett svenskt 

lagstiftningsperspektiv. Ett mindre förbud som förbjuder kortsiktiga provisioner kommer 

främst att påverka mindre aktörer som har dessa “up-front”-provisioner som affärsmodell. 

En lag som även förbjuder andra former av långsiktiga provisioner kommer sannolikt att 

påverka större aktörer som storbankerna. I ett sådant fall förutspås rådgivningen bli dyrare 

av intervjupersonerna samtidigt som det i liknande fall i Storbritannien har minskat 

marknaden. Därför är det sannolikt att vid finansiell rådgivning är det framförallt 

småsparare med mindre kapital som kommer att påverkas av detta förbud. Storbankerna 

har anledning att dra in på denna kundgrupp i avsaknad av provisioner då det helt enkelt 

inte längre blir lönsamt. Mindre aktörer kan få det svårt att hitta lönsamhet i ett läge där 

kunder ofta är ovilliga att betala för rådgivning. Samtidigt finns risken kvar för en 

inspelningslag vilket genom högre kostnader kan tynga lönsamheten ytterligare.   

 

Provisionsförbudet riskerar att skapa inträdesbarriärer för nya aktörer som önskar bedriva 

finansiell rådgivning. Oklart är hur konkurrensverket ser på det, men framförallt går det 

att ifrågasätta om det verkligen skapas ett bättre konsumentskydd. Personer som deltagit 

i denna studie hade i genomsnitt en erfarenhet av den finansiella sektorn på 21 år, och var 

samtliga exkluderat JJ, kritiska till att ett heltäckande provisionsförbud skulle skapa ett 

bättre kundklimat.   

 

7.3 ATTITYDER  
Det står utan tvivel att det finns en förståelse från tjänstemännen att rådgivningen blivit 

hårt reglerad. Även om samtliga rådgivare under samtalet hävdar att de alltid syftat till att 

göra det bästa för kunden så framgår det dock tydligt att det främst är affärsverksamhet 

de håller på med. Utan reglering blir konsumenten för utelämnad då branschen är svår att 

förstå för personer utan kunskap om nationalekonomi och marknadsförändringar.   

 

Det som gör att vissa personer är mer kritiska än andra beror främst på hur 

rådgivaren/rådgivningschefens organisation valt att implementera förändringarna. 

Empirin visar ett mönster där personer som lägger ner mer tid på dokumentation upplever 

mer stress, men även förhåller sig mer kritiska till nya lagar generellt. Samtidigt som 

rådgivare vars organisationer erbjuder effektiva IT-system med snabb 

dokumentationshantering ser nya lagar som ett mindre problem, och ser snarare fördelar.   

 

Utmaningen för finansiella organisationer kopplat till attityder är att göra det så smidigt 

för tjänstemannen som möjligt att snabbt genomföra en godkänd dokumentation utan att 

den blir alltför tidsödande. Problemet idag är att många rådgivare känner att arbetsgivaren 

kräver lika mycket prestation som tidigare i form av intäktsmassa, utan att ta hänsyn till 

den ökade tidsmängden dokumentationen innebär. På en arbetsplats är det av vikt att 

inkludera personalen i de interna förändringsprocesserna till följd av lagförändringar. 
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Studiens författare märker tydligt av att vissa personer upplever att man som tjänsteman 

har mycket liten eller ingen påverkan att få vädra sina åsikter på beslut som tas uppifrån.    

 

En av rådgivarna ansåg att aktörens policys är för standardiserade vilket ger mindre 

rådgivning sett från rådgivarens perspektiv i slutändan. I problembakgrunden kunde 

utläsas att det blir allt vanligare med datoriserad rådgivning där kunden själv fyller i 

samtliga uppgifter i ett digitalt format och där datorn enligt kundens profil tar fram ett 

passande råd utan någon bias som en mänsklig rådgivare kan ha. Bland annat kan en av 

dessa bias vara att en rådgivare är mer benägen att rekommendera produkter som ligger 

nära det egna företaget, det vill säga produkter som man är bekant med. Detta kunde ses 

i Synovates (2011) undersökning och som rådgivare HH påpekade i avsnitt 6.4. 

Utvecklingen mot digitaliserad rådgivning ligger troligtvis minst några år bort i Sverige, 

men utvecklingen mot standardiserade råd och rekommendationer kan påskynda den 

utvecklingen.   

 

Trots att många intervjupersoner ansåg att kunskapsläget hos konsumenten har på senare 

år åtminstone initialt blivit bättre har även utbudet av komplicerade produkter ökat. 

Informationasymmetrin kvarstår och i ett kundmöte hinner eller orkar inte kunden ofta 

tillgodogöra sig den mängd av information som behövs. Därmed ställs frågan om det 

nuvarande traditionella sättet av rådgivning kan regleras med ytterligare krav om det 

redan nu är problematiskt att utbilda kunden under ett möte.   

 

7.4 ARBETSSÄTT  
Implementering av MiFID I har i arbetssättet som i detta fall i mångt och mycket utgår 

från dokumenteringsprocessen, skapat en liten motsägelse. MiFID har i sin strävan efter 

kundskydd krävt att rådgivare tar hänsyn till ett flertal olika produkter på marknaden. I 

kombination med de krav som finns på utbildning av kunden, dokumentation av 

intressekonflikter och förklaringar av varför kunden just ska ha denna produkt, viker sig 

vissa rådgivare för att rekommendera vissa produkter. Detta på grund av att de känner att 

de inte har den tiden eller så handlar det om att rådgivaren känner sig obekväm i att 

rekommendera en viss produkt. I vissa fall blir mindre kunder bortrationaliserade av en 

omfattande dokumentationsprocess.  

 

Slutsatsen här blir att MiFID II har en del problematiska situationer att hantera, då vissa 

lagförändringar i MiFID I skapat situationer för rådgivare som inte är hållbara.  

7.5 SAMMANFATTANDE SLUTSATS  
Den sammanfattande slutsatsen har i syfte att kortfattat besvara problemformuleringen 

samt syftet.  

 

Vilka attityder har den finansiella rådgivaren kring den ökade regleringen av yrket och 

vilken inverkan har den på arbetssättet, samt hur upplever rådgivaren att lagstiftaren tar 

hänsyn till deras arbetssituation?  

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur rådgivningsyrket förändras över tid med 

avseende på reglering samt fånga upp den licensierade rådgivarens attityder och tankar 

kring regleringens påverkan på yrket.  
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Sammanfattningsvis visade studien på att de lagförändringar som sker i 

rådgivningsbranschen har omfattande påverkan på rådgivarnas arbetssätt. Studien visade 

tydligt att såväl organisationer som enskilda medarbetare tvingats att helt eller delvis 

ändra sitt arbetssätt till följd av de lagförändringar som uppstår i kölvattnet av MIFID-

direktiven. Arbetssättet har främst ändrats på tre punkter: 

 

 Högre grad av standardisering vid råd  

 Administration upptar en större del av arbetet 

 Större tonvikt från arbetsgivaren gällande Compliance 

 

Det enskilt största problemet från MIFID II-direktivet är osäkerheten kring ett eventuellt 

provisionsförbud. Studien visar framförallt att tjänstemännen prognostisererar att 

småsparare inte kommer få möjlighet till rådgivning då incitamenten till att erbjuda 

rådgivningstjänster försvinner vid ett eventuellt heltäckande förbud. Den generella 

uppfattningen hos de rådgivare som tillfrågats uppfattar det som att förbudet skulle leda 

till mer nackdelar än fördelar och snarare försämra konsumentskyddet.  

 

Empirin visar på att rådgivarna generellt har en positiv attityd till reglering av branschen 

i allmänhet, men inslag av irritation kan urskiljas kring förslaget på ett heltäckande 

provisionsförbud och alltför nitiska dokumentationskrav. Det var blandade meningar 

kring hur vida de uppfattade att lagstiftaren har tagit hänsyn till rådgivarens situation, 

men en majoritet är av åsikten att kundperspektivet är alltför dominerande.  Exempelvis 

är det önskvärt från ett rådgivarperspektiv att tydliggöra i vilket skede i 

rådgivningssituationen ansvaret övergår till konsumenten. Flera intervjupersoner nämnde 

att det blivit för lätt för konsumenten att riktiga kritik mot rådgivningen med facit i hand.  

 

Ur empirin kan det urskiljas en oro hos rådgivarna vad ytterligare reglering kan innebära 

då man redan upplever att arbetssättet blivit styrt och fokus på compliance ökat. Oron 

består främst av att rådgivningstjänsten riskerar att undermineras och att råden i allt större 

utsträckning kommer generas digitalt.  

 

Studien konstaterade att attityder och känslor är av vikt att studera när det kommer till 

lagförändringar. De rådgivare som upplevde att lagstiftaren hade en god förståelse för 

rådgivarens situation och upplevde att deras åsikter räknades och värderades hos sin 

arbetsgivare tenderade att se förändringarna som berikande och hade lättare att anpassa 

sig. Finansiella organisationer som har resurser bör tillhandahålla medel som gör det 

möjligt för rådgivaren att underlätta dokumentationen i form av effektiva IT-system vilket 

gör att tiden som går åt till administration minskar.  

 

7.6 PRAKTISKT BIDRAG & TEORETISKT BIDRAG 

Studien kan genom problembakgrunden konstatera att det finns forskning och regleringar 

från myndighetshåll i syfte att skydda konsumenten vid finansiell rådgivning. Denna 

studie ämnade främst ge ett praktiskt bidrag som skapar förståelse för rådgivarens 

arbetssituation. Det är viktigt att rådgivaren inkluderas i lagstiftningsprocessen då deras 

arbetssätt påverkar såväl kundens förmåga att ta rätt beslut och dennes förståelse för den 

finansiella marknaden. Då vissa intervjupersoner ansåg att det är kunden som kan ta skada 

vid en för omfattande reglering visar studien återigen vikten av att studera regleringarnas 

påverkan på rådgivarnas arbetssituation.  
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Ledningen för finansiella institut som exempelvis banker och andra placeringsrådgivare 

kan använda studien som underlag för att driva igenom organisationsförändringar som 

syftar till att skapa ett bättre arbetsklimat för den enskilda tjänstemannen som i 

förlängningen ökar sannolikheten att rådgivningen uppfyller kraven från lagstiftaren. 

Även myndigheter som Finansinspektionen kan använda studiens fynd, bland annat 

konstateras det att det finns ett behov av tydliga riktlinjer hur ett eventuellt 

provisionsförbud skulle se ut i praktiken. 

 

Det teoretiska bidraget utgörs främst av studiens perspektiv. Som författarna tidigare 

konstaterat i problembakgrunden så har tidigare uppsatser och forskning haft 

kundperspektivet som utgångspunkt. Denna studie angriper forskningsfrågan och teorier 

som informationsasymmetri och legitimitetsteori från handlarnas sida vilket gör studien 

unik.  

 

Empirin har även funnit att Nayyar och Templeton(1994) har konstruerat en modell av 

informationsasymmetri som stämmer väl överens på finansmarknaden. Även om ingen 

av de utvalda teorierna har testats med hjälp av naturvetenskapliga metoder så har även 

Murphys et al (2009) samt Vakola & Nikolau (2005) fungerat väl som förklaringsteorier 

och hjälpt författarna till denna studie att studera verkligheten.  

 

Ferraini & Maloney (2009, s. 566) hävdar att konkurrensen skulle öka med hjälp av 

MIFID direktiven. Denna studie har empiriskt kommit fram till raka motsatsen, handlarna 

som har intervjuats prognostiserar en direkt motsatt effekt till följd av regleringen, 

nämligen ökade inträdesbarriärer och färre aktörer.  

 

7.7 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  
Denna studie har studerat rådgivarnas attityder till reglering genom en kvalitativ metod, 

vilket gör att studien kan ha missat vissa aspekter som en kvantitativ metod hade kunnat 

mäta genom exempelvis siffror. En kvantitativ metod skulle underlätta en statistisk 

mätning på hur rådgivare uppfattar vissa lagförändringar, till exempel i enkätform. Vid 

ett sådant genomförande skulle det från ett representativ urval vara möjligt att 

generalisera resultatet för att studera en allmän uppfattning hos rådgivare i Sverige.  

 

Empirin visade på att intervjupersonerna uppfattar det som att den alltmer omfattande 

lagstiftningen kommer att resultera i färre aktörer. Det vore intressant att studera om 

andelen nya aktörer minskar till följd av detta genom en kvantitativ forskning. Visar 

undersökningen på att nya aktörer drar sig från den finansiella sektorn är det naturligt att 

ifrågasätta om MIFID direktiven verkligen skapar ett mer gynnsamt klimat för den 

enskilde investeraren.  

 

En aspekt som vidare kan undersökas om åldersskillnader kan visa på olika attityder till 

regleringen. De flesta med längre erfarenhet inom den finansiella branschen har gått från 

ett analogt till ett digitalt arbetssätt. Skulle en studie genomföras på rådgivare som nyligen 

utexaminerats är det tänkbart att de har lättare att anpassa sig till ny reglering. 

 

I samtal med intervjupersonerna som var verksamma vid någon av de fyra storbankerna 

påtalades ofta de omfattande complianceregler som styr över bankverksamheten. Det 

framkom vid ett antal tillfällen under intervjuerna att kontorscheferna känner ett 

påtryckningar av ett komplicerat regelverk. Utöver regleringen som gäller för rådgivarna 
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kan det vara av intresse att se hur mycket tid som går åt compliancerelaterat arbete för en 

kontorschef på ett bankkontor. Därmed kan man undersöka hur det skulle vara möjligt att 

effektivisera arbetssättet i bankverksamhet.  

 

7.8 SAMHÄLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER   
Efter genomförd studie kan det funderas över huruvida framtida reglering påverkar ett 

redan reglerat arbetssätt och vilka konsekvenser det kan få. Lagstiftaren bör kolla på vilka 

av de berörda parter som lagändringarna i slutändan faktiskt påverkar. Risken finns att 

incitamenten för aktörerna till att stanna kvar i branschen försvinner. En alltmer 

digitaliserad rådgivning kommer sannolikt att bidra till minskat behov av arbetskraft, idag 

placerar sig storbankerna högt upp i antalet anställda. Försvinner rådgivningstjänster 

kommer det ske negativa samhällskonsekvenser till följd av mindre arbetstillfällen.  

 

Ur ett samhällsperspektiv är finansiell rådgivning viktigt för att främja sparande, och detta 

kunde ses genom tabell 1, som visade på ökning i finansiellt sparande. En slutsats var att 

ett hårdare regelverk kan medföra att småsparare blir utan rådgivning vilket kan leda till 

negativa effekter på ekonomin, om exempelvis personer med mindre kapital inte får hjälp 

med att placera sin pension.  

 

Studien belyser också att det finns stöd för Murphy et al. (2009) teori om att lagstiftaren 

bör eftersträva att förankra lagförändringarna hos berörda parter för att lagen skall få 

önskad effekt. Det kan appliceras i andra sammanhang där man från myndighetshåll vill 

uppnå en viss förändring med hjälp av lagstiftning. Om ett ökad fokus med avseende på 

legitimitet ökar sannolikheten att lagar efterföljs kan det användas av myndigheter och 

således skapa samhällsnytta.  

 

Vid intervjutillfällena har personen svarat på frågor och lämnat material som i vissa fall 

inneburit direkt och indirekt kritik till dennes egna arbetsgivare och myndigheter vilket 

av förklarliga skäl kan ses som känslig information för den enskilde individen. Därav har 

författarna bakom studien behandlat det insamlade materialet varsamt och i enhet med 

Umeå Universitets uppsatsmanual för sekretess.   

 

Endast två stycken av det tolv personerna som deltog i studien var kvinnor vilket kan ha 

haft en påverkan på resultatet. Det har inte varit en medveten strategi att ha en 

överrepresentation av män i studien, utan slumpen bidrog till att könsfördelningen såg ut 

som den gjorde.   

 

Vetenskapsrådet (2002, s. 5) har fokuserat på fyra huvudsakliga principer för 

forskningsetiska överväganden som är viktiga att inkludera i ett vetenskapligt arbete. 

Dessa har till syfte att skapa normer mellan forskare och forskningsdeltagare, i det här 

fallet intervjupersonerna. Detta för att skapa avvägning mellan individskyddskravet och 

forskningskravet. Dessa består av informationskravet, samtyckeskavet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

Informationskravet innebär att forskaren ska berätta för intervjupersonen om studiens 

syfte samt villkoren för deltagande, till exempel att personens medverkan är frivillig och 

att de kan avbryta studien vid valfri tidpunkt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Kopplat till 

denna studie har syftet presenterats redan vid första kontakt, och intervjupersonerna har 

haft möjlighet att kontakta författarna under hela forskningsprocessen.   
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Samtyckeskravet innebär kort och gott att intervjupersonernas deltagande ska vara 

frivilligt, vilket intervjupersonernas deltagande i denna studie varit. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter skall behandlas på ett sätt som 

inte avslöjar deras identitet eller känsliga uppgifter om dessa. Endast berörda forskare 

skall ha tillgång till eventuell data. Nyttjandekravet är enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 

14) till för att uppgifter om deltagarna inte kommer i hand för kommersiella syften, utan 

används endast för vetenskapligt syfte. Författarna anser att samtliga kriterier är 

uppfyllda.   
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8. SANNINGSKRITERIER  
Detta avsnitt behandlar sanningskriterier för att kontrollera studiens kvalitet. Avsnittet 

introduceras med en introduktion av sanningskriterierna för en kvalitativ studie som 

sedan delas upp i sex olika kriterier. Avsnittet följer ordningen trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet, samt konfirmerbarhet. Två extra kriterier har inkluderats för 

att ytterligare diskutera kvalitén, nämligen innebördsrikedom och externt värde.  

 

8.1 KVALITET I KVALITATIVA STUDIER  

“Kvalitativa forskare måste visa att de är medvetna om konsekvenserna av de 

metodologiska val som de gör under forskningsprocessen, antingen när det gäller 

produktion av data eller val av författarstil” (Seale, 1999, s. 33). Generellt sett anses två 

begrepp stå i fokus när det kommer till giltighet hos en studie, validitet och reliabilitet. 

Dessa anses dock bland kvalitativa forskare ofta vara kontroversiella (Ryen, 2004, s. 152). 

Shenton (2004, s. 64) har samlat välkända begrepp bland forskare för kvalitativ forskning 

utvecklade av Guba som bör säkerställa kvaliteten av kvalitativ data, nämligen 

trovärdighet (inre validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitlighet och 

konfirmerbarhet.   

 

8.2 TROVÄRDIGHET   

Trovärdigheten (inre validitet) mäter studiens giltighet - i vilken utsträckning som 

studiens undersökta fenomen besvaras i en bestämd miljö av forskarna (Ryen, 2004, s. 

138). Bestämd miljö hänvisar till den tidpunkt och plats då intervjuerna utfördes. Det som 

kan påverka inre validitet är huruvida det som studeras verkligen har gett effekt till en 

orsak studien påstår sig ha observerat. Det finns ett antal faktorer som kan påverka denna 

studie. Främst är det viktigt att använda sig av rätt metod för att verkligen undersöka det 

som ska undersökas (Shenton. 2004, s. 64-65). Dataframställning ska hålla en god kvalitet 

där forskaren inte ska påverka sammanställningen. Denna studie har i största möjliga mån 

hållit sig till rådande regler kring objektiva forskningsmetoder och författarna har inte 

haft något band eller egenintresse hos någon av de organisationer som studerats.  

 

Medan författarna ämnar undersöka förändringen av arbetssättet till följd av ändrad 

reglering, kan det finnas andra orsaker som influerar svaren från intervjupersonerna. 

Medan regleringen kan ha stor påverkan, kan det vara själva banken eller 

värdepappersbolaget som genom en felaktig tolkning av lagarna försvårat, alternativt 

förenklat arbetssättet för finansiella rådgivare. Andra exempel som kan påverka är att 

konsumenternas kunskap om de olika sparformerna har ökat vilket ställer krav på 

rådgivarens kunskaper, ökade regler för banker som innebär annat arbetssätt för rådgivare 

eller en mer effektiviserad arbetsprocess som innebär ökad arbetsbelastning. I syfte att 

motverka dessa faktorer har Kvales (1996) kriterier använts till att konstruera 

intervjuguiden.  

 

8.3 ÖVERFÖRBARHET  

Överförbarhet, undersöker huruvida studiens resultat är överförbart till andra situationer 

(Ryen, 2004, s. 139). Detta kan benämnas vid generalisering till andra miljöer, något som 

denna studie inte ämnar till i och med de avgränsningar som gjorts. Enligt Shenton (2004, 

s. 69) kan kvalitativa studiers applicerbarhet på andra miljöer bli särskilt svår då studiens 
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resultat endast är uppkomna i en specifik kontext. Det kan endast spekuleras i de element 

som från studiens resultat kan appliceras i andra situationer och forskningssammanhang.  

 

8.4 PÅLITLIGHET (RELIABILITET)  

Pålitlighet är huruvida studien kan replikeras av olika eller samma forskare vid olika 

tillfällen (Ryen, 2004, s. 139). Detta stärker enligt Ryen (2004, s. 139) kredibiliteten hos 

en studie med tanke på eventuella problem med den inre validiteten, där det kan vara 

oklart om kausaliteten i en studie är rätt undersökt. Samtidigt är reliabilitet enligt Ryen 

(2004, s. 139) i större grad relevant för forskare som använder en positivistisk syn. Seale 

(1999, s. 472) håller med och menar på att detta är svårt i en kvalitativ undersökning i och 

med att det kan vara omöjligt att uppnå exakt samma resultat även om det i viss mån kan 

vara ett kvalitetsmått på den inre validiteten. Återigen bör tryckas på att i den kvalitativa 

naturen är inte detta av lika stor betydelse som i den kvantitativa då människor konstruerar 

olika versioner. Det är däremot viktigt att så utförligt som möjligt beskriva en studies 

metodval för att läsaren skall på djupet förstå vilka metoder som använts och varför, samt 

för eventuell framtida forskning som ska kunna uppnå så liknande resultat som möjligt 

(Shenton, 2004, s. 71). Detta är viktigt för att öka pålitligheten. Därför har samtliga 

metodologiska steg i denna studie redovisats noggrant.  

  

8.5 KONFIRMERBARHET (NEUTRALITET)  

Neutralitet, menar på forskarens objektiva och ett icke-partiskt beteende. Detta 

genomsyras av forskning som inte låter forskarens åsikter, förförståelse eller attityd 

påverka studiens tillvägagångssätt eller dess resultat (Shenton, 2004, s. 72). Författarna 

har i största möjliga mån försökt hålla studien så objektiv som möjligt. Detta kan till stor 

del visas genom liknande sätt som beskrivet i förra avsnittet, genom att beskriva 

tillvägagångssättet så utförligt som möjligt och ha ett transparent arbetssätt (Shenton, 

2004, s. 72). Trots det kan det i studien finnas vissa faktorer som påverkar detta. Det 

möjligen mest framträdande finns i problemformuleringen där det ställs fokus på ett 

“förändrat arbetssätt”. Det kan ha funnits ett motiv från författarna att det finns ett 

“konkret och förändrat” arbetssätt hos intervjupersonerna, även om resultat skulle ha visat 

på att arbetssättet har förblivit oförändrat.  

 

8.6 INNEBÖRDSRIKEDOM  

Larsson (2005, s. 23) menar på att innebördsrikedom inom kvalitativ forskning är en 

viktig faktor. Det är forskarens uppgift att genom de framtagna resultaten tillföra ny 

innebörd. Detta kan till exempel ske genom de tolkningar som görs och att de håller en 

högre kvalitet genom att fånga in ett flertal nyanser av resultatet. Däremot får detta inte 

blandas ihop med empirisk förankring, med vilket Larsson (2005, s. 28-29) avser den 

tolkning av verkligheten som forskaren gör och dennes överensstämmelse med 

verkligheten. Denna studie hade till föremål att på ett korrekt sätt återge 

intervjupersonernas berättelse om deras attityder och syn på förändrat arbetssätt.  

  

8.7 EXTERNT VÄRDE  

Slutligen bör en studie kunna lyfta fram sitt pragmatiska bidrag på ett tillfredsställande 

sätt (Larsson, 2005, s. 32). Denna studie har som tidigare nämnts, ett praktiskt bidrag dels 

till kunskapsluckan som finns när det kommer till rådgivarens arbetssituation och dels till 
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de finansiella rådgivare som de kommande regleringarna påverkar. Det etiska värdet har 

berörts i kapitlet om etik. Det som Larsson (2005, s. 22) framhäver här är forskarens 

ansvar i avvägningen mellan dels undersökningsobjektens önskan om att vara anonyma, 

och dels studiens resultat. I denna studie har samtliga intervjupersoner valt att vara 

anonyma.  
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APPENDIX 1. INTERVJUGUIDE 
 Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter? Hur länge har du varit verksam i 

branschen?  
 

 Har du märkt av någon skillnad kopplad till reglering av dina arbetsuppgifter 

under den tid du varit verksam?   
 

 I konsumentverkets rapport från 2015 beskrivs finansiella tjänster som både svåra 

att förstå och utvärdera av kunden. Samtidigt så visar statistik från SCB en kraftig 

ökning i finansiellt sparande. Hur ser du konsumentens kunskapsläge? (hur jobbar 

ni med informationsasymmetri, intressekonflikt, för- och nackdelar, lära upp 

kunden, marknadsläget för konsumenten)  
  

 Hur omfattande är ert arbete med dokumentation kring rådgivningssamtalet? 

(Intressekonflikter, kunden)  
 

 Ser du någon nackdel med dokumentationen?   
 

 Vad är din uppfattning/åsikt om den successivt ökande regleringen i 

rådgivningsyrket?  
  

 Är det tidsmässigt krävande med ökade krav på det formella arbetet, såsom 

dokumentation?  
 

 Hur upplever du rådgivarnas attityder kring lagförändringar?   
 

 Upplever du att lagstiftaren har en förståelse för din situation?   
 

 MiFID II har till syfte att reglera EUs finansiella marknader och förbättra 

investerarskyddet.  Bland annat så är det föreslagit att samtalet mellan rådgivaren 

och kunden skall spelas in samt ett provisionsförbud.   
 

 Hur ser du på att spela in samtalet som sker vid rådgivningsmöten?  
 

 Vad tror du ett heltäckande provisionsförbud skulle innebära för 

rådgivningsbranschen?  
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APPENDIX 2 – FÖRSÄTTSBREV 
Hej!  

Vi är två studenter på Umeå Universitet som studerar Civilekonomprogrammet och 

skriver examensarbete, 30 hp inom Företagsekonomi. 

 

Syftet med vår studie är att studera hur den finansiella rådgivningen mot konsument 

påverkas till följd av regleringar kring rådgivningen. 

Arbetssätt, attityder, och hur man uppfattar nuvarande marknadsläge är särskilt  

intressant.  

 

Vi skulle gärna genomföra intervjuer med någon/några av era rådgivare på organisation 

X. Vi intervjuar helst flera rådgivare men varje intervju hjälper oss! En intervju tar inte 

upp mer än 20 minuter av er tid. 
 

Det är viktigt att personer inom den finansiella sektorn får komma till tals 

eftersom det slutändan är ni som marknadsaktör som kommer genomdriva eventuella 

förändringar som ställts upp av lagstiftaren.  

 

Alla intervjupersoner är anonyma. Ert företagsnamn och intervjupersonens namn 

kommer alltså inte framgå i uppsatsen, endast jag, min uppsatskamrat och vår handledare 

kommer ha tillgång till materialet. Självklart har man möjlighet att inte svara om man 

känner att någon fråga inte passar av någon anledning.  

 

Med vänliga hälsningar  

Renno Siirmets 

Victor Wärme  

 

 

 


