
Implementering av ett nytt finansiellt 

regelverk
En fallstudie av införandet av MiFID II och dess inverkan på 

investeringsrådgivning

Hanna Kemi 

Erik Stjernfeldt

Ekonomie, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



  
 

 

FÖRORD 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga rådgivare på Länsförsäkringar Västerbotten för ert 

engagemang och medverkan i vår studie, det skulle inte varit möjligt utan er. Vi vill också 

passa på att tacka vår handledare Amanda Curry för all hjälp och feedback, vi hade inte klarat 

oss utan din vägledning.  

 

Hanna Kemi & Erik Stjernfeldt 

Luleå, juni 2019 

 

 

 

 

  



SAMMANFATTNING 

Finansmarknaden präglas av ett stort antal finansiella bestämmelser och genomförandet av 

dessa kan betyda stora förändringar för banker och liknande organisationer. Den 3 januari 

2018 införde Europeiska unionen ett nytt finansiellt regelverk, MiFID II, som kom att påverka 

finansmarknadens alla aktörer. När det gäller implementering av ett regelverk som EU 

initierat, finns det en fast tidsram som bankerna måste anpassa sig till. Tidsramen för dessa 

implementeringar är oftast för kort vilket gör dem svåra att lyckas med. Målet med MiFID II 

var bland annat att öka transparensen på marknaden och stärka kundskyddet vilket bidrog till 

stora förändringar för svenska banker. Detta då regelverket ställde högre krav på bland annat 

rådgivarens dokumentation och lämplighetsbedömning samt att investeringsrådgivningen blev 

tvungen att vara än mer individanpassad än tidigare. Syftet med denna studie är därför att 

skapa förståelse hur implementeringen av ett finansiellt regelverk, i det här fallet MiFID II, 

genomförs på en svensk bank och vilken inverkan MiFID II har på rådgivarna och dess 

investeringsrådgivning. Detta genomfördes med en kvalitativ fallstudie där vi utförde 

semistrukturerade djupintervjuer med investeringsrådgivare. Resultatet visar att 

investeringsrådgivningen har blivit svårare och mer omfattande sedan införandet av MiFID II, 

på grund av ökad informationsinhämtning och dokumentering. Detta har medfört ett ökat 

ansvar på investeringsrådgivarna, vilket har ökat deras arbetsbörda. Rådgivarna upplever att 

det har blivit bättre för kunden med en ökad transparens och tydlighet av kostnader, men att 

omfattningen av MiFID II har gjort att rådgivarna inte hinner med att ge individanpassad 

investeringsrådgivning till alla kunder utan måste sedan införandet av MiFID II prioritera 

kunder med högre sparkapital.  

 

 

Nyckelord: Finansiella regelverk, MiFID I, MiFID II, implementering, 

implementeringsprocess, bank, EU-direktiv 

 

 

 

  



ABSTRACT 

The financial market is characterized by a large number of financial regulations and the 

implementation of these can mean major changes for banks and similar organizations. On 

January 3, 2018, the European Union introduced the MiFID II regulatory framework, which 

would affect all market players. When it comes to implementing a regulatory framework 

initiated by the European Union, there is a fixed timeframe that banks need to adapt to. The 

timeframe for these implementations is usually too short, which makes them difficult to 

succeed with. The goal of MiFID II was, among other things, to increase transparency in the 

market and strengthen customer protection, which contributed to major changes for Swedish 

banks. This is because the regulations made higher demands on the advisor's documentation 

and suitability assessment and that the investment advice had to be even more personalized 

than before. The purpose of this study is therefore to create an understanding of how the 

implementation of a financial regulation, in this case MiFID II, is carried out on a Swedish 

bank and what impact MiFID II has on the advisors and its investment advice. This was done 

with a qualitative case study where we conducted semi-structured interviews with investment 

advisors. The result shows that investment advice has become more and more difficult since 

the introduction of MiFID II, due to increased information gathering and documentation. This 

has led to increased responsibility on the investment advisors, which has increased their 

workload. The advisors feel that it has become better for the customer with increased 

transparency and clarity of costs, but that the scope of MiFID II has meant that the advisers do 

not have time to provide individualized investment advice to all customers, but must, after the 

introduction of MiFID II, prioritize customers with higher savings capital. 

Keywords: Financial regulations, MiFID I, MiFID II, implementation, implementation 

process, bank, EU directive 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel presenterar och ger en översikt över regelverken MiFID I och MiFID II som 

Europaparlamentet har implementerat under 2000-talet för att underlätta handel inom 

värdepappersmarknaden i EU. Därefter kommer en översiktlig genomgång över de praktiska 

problem som kan förekomma vid implementering av nya regelverk. Detta kapitel avslutas 

sedan med vår frågeställning och syftet med den här studien.   

 

1.1 Introduktion 

Det ökade utbudet av finansiella produkter och tjänster har signalerat ett ökat behov av 

tydligare regler och riktlinjer för att täcka de nya krav som tjänsterna medfört 

(Finansinspektionen, 2019). För att skapa och bevara ett starkt kundskydd inom den 

finansiella marknaden har det krävts gemensamma rättsliga lagar inom EU vilket har lett till 

Markets in Financial Instrument Directive, MiFiD I. Regelverket trädde i kraft år 2007 och 

var till för att skapa en harmoniserad reglering över investeringstjänster samt att öka 

konkurrensen och konsumentskyddet inom EU (Yeoh, 2019). Detta genom att underlätta att 

handla med värdepapper över nationsgränserna (Handelsbanken, u.å) samt ge kunder ett ökat 

skydd med hjälp av ökad information och hantering av de finansiella instrument man handlar 

med (Länsförsäkringar, u.å).  

 

När MiFID I direktiven infördes 2007 kunde man se att det fanns stora skillnader i hur 

regelverken tolkades av olika aktörer och organisationer, vilket gjorde att resultatet blev olika 

i olika organisationer. Eftersom att MiFID I implementerats för att öka harmoniseringen på 

värdepappersmarknaden beskrivs detta som ett väldigt olyckligt utfall (Finansinspektionen, 

2009). Ett annat stort problem var att det förväntades att implementeringen kunde genomföras 

med en alldeles för kort tidsram, vilket ledde till för stora förändringar för många verksamma 

aktörer. Dessa förändringar kunde i många fall komma att påverka väldigt många delar av en 

organisation på kort tid (Skarph, 2014).  

 

Redan 2014 beslutade EU att det skulle implementeras ännu ett nytt regelverk för 

värdepappersmarknaden. Det nya regelverket uppkallades till MiFID II och det trädde i kraft i 

januari 2018. MiFID II blev en effekt av en översyn av reglerna på värdepappersområdet då 

EU ansåg att det fanns chans att ytterligare förbättra investerarskyddet, öka transparensen och 

förstärka förtroendet för den europeiska värdepappersmarknaden. Grunden till att regelverket 

var tvunget att uppdateras var finanskrisen som uppkom 2008 samt att det hade blivit en 

väldigt intensiv utveckling av produkter och tjänster på marknaden (Finansinspektionen, 

2019). Det nya direktivet ökade kravet på rådgivarna i form av tydlighet och transparens 

gentemot kunden för att ge bättre beslutsunderlag genom de nya lagkraven. Tidigare var 

rådgivarna tvungna att säkerställa att kunden var medveten om produktens egenskaper och 

risker, men nu krävs det även att de säkerställer att produkten är lämplig för kunden. 

(Handelsbanken, u.å).  
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För att lyckas med en implementering finns det teorier och tidigare forskning som visar att det 

finns faktorer som är betydande för ett positivt implementeringsresultat. Fixsen, Naoom, 

Blase, Friedman & Wallace (2005) skriver i sin studie att en implementering inte bör ses som 

en specifik händelse utan som en process, och har tagit fram en implementeringsprocess 

bestående av sex steg som implementeringen bör gå igenom för att bli framgångsrik. De 

menar att hur en implementeringsprocess genomförs påverkas av faktorer som t.ex. tolkning 

av regelverket, utbildning och stöttning av personal. Vidare beskriver Guldbrandsson (2017) 

instämmande i sin studie att implementeringsresultatet kan påverkas positivt av en 

kombination av insatser såsom utbildning, träning, feedback, stöd, avsatt tid, resurser och att 

de som ska medverka involveras i ett tidigt skede i processen. 

  

Det har dock visat sig finnas en del svårigheter, och är vanligt förekommande med problem, 

vid en implementering. När det gäller implementering av ett nytt finansiellt regelverk initieras 

beslutet internationellt på EU-nivå och inte inom organisationen. Organisationen som ska 

genomföra implementeringen och leva efter det nya regelverket blir således påtvingade 

beslutet. Vilket inte är i enlighet med Fixen et al. (2005) konstaterande om att 

implementeringar blir som mest framgångsrika då de initieras av ett behov i verksamheten. 

Implementering av finansiella regelverk likt MiFID II har gjorts tidigare och det har 

konstaterats att risken för komplikationer är relativt hög. Detta då stora förändringar för 

organisationen vanligtvis medför ett antal utmaningar och hinder, samt att förväntningarna 

sällan stämmer in på det verkliga utförandet (Allio, 2005).  Att implementera en ny process, 

ett nytt arbetssätt eller en ny strategi är komplext och mycket svårt. Därför är det viktigt att ta 

hänsyn till de konsekvenser och effekter implementeringen kan medföra (Skarph, 2014).   

 

Även kostnaderna för implementeringen av IT- och supportsystem för att hantera MiFID II 

innebar en stor utmaning för många av marknadens aktörer. Många banker och mäklarfirmor 

ansåg att det nya regelverket var överdrivet i sin drivkraft för transparens. De hävdade även 

att genom att vara tvingade till avslöja vissa priser fanns det stor risk att MiFID II skulle öka 

risken för att hämma handel och minskad marknadslikviditet (Yeoh, 2019).  På grund av den 

problematik som tidigare forskning visar finns vid implementering av ett nytt finansiellt 

regelverk, är det av stor vikt att identifiera möjliga hinder i en planerad 

implementeringsprocess och ha beredskap för att hantera sådana hinder (Guldbrandsson 

2017).   

        

Givet ovanstående diskussion är implementering av ett finansiellt regelverk komplext och det 

finns mycket som kan hota möjligheten till en lyckad implementering. Skarph (2014) 

beskriver i sin studie att ett av de största hoten är en för kort beräknad tid för själva 

genomförandet. Detta är något som är mycket vanligt vid implementering av ett EU-direktiv 

då tidsramen för dessa oftast är för kort. Direktiven från EU har en fast tidsram som bankerna 

måste anpassa sig till, vilket gör dem svåra att lyckas med (Skarph, 2014).  
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MiFID II är ett direktiv initierat av EU som ska tas emot och genomföras på kontorsnivå. 

Implementeringen hotas således inte bara av den korta tidsramen utan också av det faktum att 

beslutet om förändring inte initieras av organisationen, vilket Fixsen et al. (2005) menar är av 

stor vikt vid en framgångsrik implementering. Tidigare studier har teoretiskt belyst 

implementering av EU-direktiv men det finns en avsaknad av empiriska studier som förklarar 

hur det på kontorsnivå praktiskt arbetas med implementeringen. Givet det här problemet har 

vi denna forskningsfråga: 

 

● Hur implementeras ett EU-direktiv på kontorsnivå på en svensk bank och vilken 

inverkan har det på rådgivarna och dess investeringsrådgivning? 

 

1.2 Syfte  
Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur en svensk bank har implementerat det 

nya finansiella regelverket MiFID II, ett direktiv initierat av EU, på kontorsnivå. Detta görs 

genom att analysera vilken inverkan regelverket haft på rådgivaren och dess 

investeringsrådgivning.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen inleds med en presentation av MiFID I och MiFID II för att få 

en översikt av vad regelverken innebär. Sedan kommer kapitlet redogöra för vad 

implementering är samt hur en implementeringsprocess kan se ut och vilka faktorer som är 

att ha i åtanke vid implementering av ett nytt regelverk. Teorier om implementering och dess 

problematik kan användas för att få ökad förståelse om orsaker till eventuella effekter. 

 

2.1 Regelverken 

  

2.1.1 MiFID I 

År 2007 infördes det nya regelverket MiFID I då det kom att ersätta det tidigare regelverket 

Investment Services Directive (ISD). Regelverket hade som mål att utöka täckningen av ISD 

och introducerade nya och mer täckande krav som företag och banker var tvungna att anpassa 

sig till. MiFID I var en stor del av EU:s handlingsplan och implementerades för att skapa en 

enda marknad för finansiella tjänster. Syftet med det tidigare regelverket, ISD, var att 

fastställa ett antal bestämmelser som reglerade organisatoriska uppförandekrav. MiFID I 

grundade sig i ISD då det hade samma grundläggande syfte, att skapa en mer transparent och 

harmoniserad marknad för finansiella tjänster. Införandet av MiFID I innebar ändå en del 

betydande förändringar av regelverkets ramar för att återspegla marknaden och hänga med i 

den utveckling som förekommit inom finansiella tjänster sedan ISD implementerades. MiFID 

I ville även utöka det Europeiska affärsområdet, där ett europeiskt företag även skulle kunna 

bedriva sin investeringsverksamhet i ett annat europeiskt land utan att behöva något särskilt 

tillstånd (Jairath, 2005)  

 

Införandet av regelverket innebar högre krav än tidigare på de finansiella rådgivarna då det 

blev obligatoriskt för finansiella rådgivare att säkerställa att kunden var medveten om 

produktens egenskaper och risker samt ge råd som innefattade en personlig rekommendation 

när det gällde finansiella investeringar (Jairath, 2005). 

 

 

2.1.2 MiFID II  

I januari 2018 kom MiFID II att ta över för det tidigare regelverket MiFID I. Detta regelverk 

upplevdes vara en nödvändig uppgradering som syftade till att stärka reglerna för 

värdepappersmarknaden genom att förbättra investerarskyddet och förbättra samt reparera de 

brister som fanns på värdepappersmarknaden (Finansinspektionen, 2009). För att förbättra 

investerarskyddet infördes ett antal krav på organisationer och uppträdandet av deras 

verksamma aktörer på marknaden. MiFID II ställde nu t.ex. krav på att uppgifter om 

handelsverksamhet skulle offentliggöras till allmänheten, transaktionsdata skulle 

offentliggöras till tillsynsmyndigheter och handledare samt att hinder mellan handelsplatser 

och leverantörer skulle avlägsnas vid clearingtjänster för att säkerställa mer konkurrens. Då 

MiFID II syftar till ökad transparens och harmonisering så innebär det ytterligare förändringar 

för banker och dess rådgivare. Banker som erbjuder investeringstjänster och 

investeringsrådgivning måste enligt det nya regelverket be kunden att utge information om 

https://www.emeraldinsight.com/author/Jairath%2C+Aman
https://www.emeraldinsight.com/author/Jairath%2C+Aman
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personens kunskaper och erfarenheter på investeringsområdet. Det vill säga be kunden att 

berätta om hen har tidigare erfarenhet om just den specifika typen av produkt eller tjänst de 

vill investera i. Rådgivaren ska sedan bedöma och ge råd om denna investering är lämplig för 

kunden eller inte (European Commission, u.å). 

 

 

2.2 Implementering 

 

   2.2.1 Definition av implementering 

Implementering är ett samlingsord som används för att beskriva införandet av nya metoder i 

en verksamhet. Det kan exempelvis vara införandet av ett nytt datorprogram, nya direktiv 

eller som i detta fall, ett nytt regelverk och till vardags använder vi ofta ord som genomföra, 

förverkliga och verkställa när vi pratar om att implementera (Socialstyrelsen, u.å). Utifrån en 

omfattande granskning av befintlig implementeringsteori synliggjorde Fixsen, tillsammans 

med andra forskare, kärnkomponenter för evidensbaserad implementering. De menar att 

implementering bör definieras som en uppsättning aktiviteter vilka genomförs i syfte att sätta 

ett känt material till praktisk användning (Fixsen et al. 2005). Detta innebär att 

implementering inte bör ses som en händelse utan som en process. 

 

 2.2.2 Implementeringsprocessen 

Vid alla typer av implementering så ökar chanserna att förändringsarbetet går som planerat 

om organisationen undersöker och tar hjälp av den kunskap som finns om implementering 

(Socialstyrelsen, u.å). Det är ofta en relativt långdragen process som kräver mycket arbete och 

mycket tid. Allio (2005) beskriver detta i sin studie och menar att en implementering 

vanligtvis går igenom tre faser. Fas 1 - Behov av förändring, Fas 2 - Faktiskt genomförande 

och till sist Fas 3 - Avslutning (Institutionalisering). Vidare kan dessa faser i 

implementeringsprocessen sedan preciseras till sex olika steg, från initiering till 

vidmakthållande enligt Olsson och Sundell (2008), i överensstämmelse med Fixsen et al. 

(2005). De menar att implementeringsprocessen består av sex kärnkomponenter som 

tillsammans bidrar till en framgångsrik implementering. Det handlar dock inte om en linjär 

process utan denna är situationsberoende vilket betyder att stegen också kan vävas ihop. 

 

Fixsen et al. (2005) menar att implementeringsprocessen startar med en Behovsorientering där 

man undersöker behov av och förutsättningar för förändring där ett viktigt motiv för 

förändring är en önskan om att kunna ge kunden bättre hjälp. Då MiFID II är ett regelverk 

som beslutats av EU så sker ingen behovsorientering hos företagen. Denna del av 

implementeringsprocessen faller således bort i vår studie. Däremot bör den ändå tas med i 

teorin då det finns en möjlighet att vissa problem med implementeringen härstammar från 

avsaknaden av behov. Steg två är att Förankra behovet av förändring. Rogers (2003) visar i 

sin studie att det varierar mellan individer hur mottaglig individen är för förändring och hur 

benägen individen är att ta till sig förändringarna och aktivt använda dem. Detta steg handlar 

om att medvetandegöra organisationen om att den ordinarie verksamheten behöver förändras. 

När behovsinventering är slutförd och det har beslutats att exempelvis en ny metod ska 
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införas, är nästa steg att säkra nödvändiga resurser. För att välja metod och planera 

genomförandet måste organisationerna se över vilka resurser som behövs för att införa den 

nya metoden och fortsätta implementeringsprocessen. Organisationen måste exempelvis 

beakta vad implementeringen kommer att kosta, hur lång tid det tar och hur mycket personal 

man behöver.  

 

Vidare menar Fixsen et al. (2005) att personalen behöver få undervisning om 

förändringsarbetet som inkluderar både övningar och fortlöpande återkoppling. Varje metod 

som ska implementeras innehåller några delar som mer betydelsefulla än andra. Dessa delar 

kallas för kärnkomponenter. Det är viktigt vid implementering att organisationen har kunskap 

om dessa kärnkomponenter och använder dem på de sätt som är avsett. Om 

kärnkomponenterna används på rätt sätt kan man hävda att implementeringen utförts på ett 

korrekt sätt.  

 

Det kan skapa oro bland de anställda när den nya metoden börjar användas i praktiken och de 

kan uppleva att den nya metoden innebär merarbete på kort sikt. Här är stöttning viktig för att 

den anställde inte ska gå tillbaka till att arbeta som tidigare och därmed avbryta 

implementeringen. Sista steget är varaktigt vidmakthållande av den nya metoden. Enligt 

Olsson och Sundell (2008) återstår ett fortsatt långsiktigt arbete för att en implementerad 

metod ska vidmakthållas (Olsson och Sundell, 2008). När den nya metoden kommit till det 

stadie där den används och utförs av mer än 50 procent av organisationen kan man säga att 

metoden är implementerad. För att en ny metod eller arbetsstrategi ska tillämpas av 

verksamheten menar Fixsen et. al (2005) att de nödvändiga kärnkomponenter används i sin 

helhet, men understryker i studien att dessa kärnkomponenter inte är en garanti för 

implementering. De menar att så länge en medvetenhet finns kring vilka de är och vad de 

fyller för funktion kan kärnkomponenterna tillsammans utgöra principer för framgångsrik 

implementering.  

 

I enighet med Fixsen et al. (2005) menar Burns och Scapens (2000) i sin studie att 

implementering av ett nytt regelverk ska ses som en process. Författarna beskriver att 

förändringsarbetet ofta är trögt och kräver mycket utrymme för anpassning hos medarbetarna 

och de har därför skapat ett ramverk som kan användas till att se hur förändringsprocessen bör 

hanteras. I studien utgår Burns och Scapens (2000) från institutionell teori och ser 

ekonomistyrning som en konstant process baserad på rutiner som kan vara institutionaliserade 

i organisationen, det vill säga att rutinerna tas för givet i organisationen. Nya regler påverkar 

inte automatisk de anställdas handlingar och individens beteenden följer inte alltid samma 

linje som de implementerade reglerna (Burns & Scapens, 2000). Däremot menar Burns och 

Scapens (2000) att nya regler kommer att tolkas med utgångspunkt i organisationens 

befintliga regler och rutiner, som kan ha en inneboende stabilitet. I studien beskriver 

författarna en problematik där stabiliteten i en organisation både kan vara till fördel men 

också till nackdel vid en implementering. De menar att stabila rutiner kan förhindra att 

förändringen sker då rutinerna härstammar från vanemässiga handlingar som förankrats i 

organisationen över tid (Burns och Scapens, 2000). Dock menar författarna att fördelen med 

stabiliteten är att stabila rutiner gör att behovet av att ständigt utvärdera och återuppfinna 
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tillvägagångssätt inte existerar, samt att de kan bidra med samordning. I studien visar Burns 

och Scapens (2000) således att förändring och stabilitet inte behöver utesluta varandra men att 

det är av stor vikt att ha förståelse för den nuvarande organisationen vid en förändring då 

stabilitet lättast kan bibehållas då nya regler går i linje med befintliga rutiner.  

   

          

2.3 Implementeringsproblem  

För att diskutera implementeringsproblem används den teori som Lundquist introducerade 

1987. I studien presenterar Lundquist (1987) tre vanligt förekommande förklaringsfaktorer 

som var för sig eller tillsammans kan förklara uppstående problem vid en implementering. 

Dessa förklaringsfaktorer är enligt Lundquist (1987) nödvändiga kriterier för att tillämparen 

ska kunna genomföra beslut. Tillämparen ska enligt dessa kriterier:  

 

● Förstå beslutet 

● Kunna genomföra beslutet 

● Vilja genomföra beslutet 

 

2.3.1 Förstå beslutet  

Den första förklaringsfaktorn är att implementeringens aktörer måste förstå beslutet som ska 

genomföras, detta då tolkningar görs och missuppfattattningar av beslutfattarnas intentioner 

kan uppstå.  Att tillämparen förstått syftet med förändringen är centralt för genomförandet 

(Lundquist, 1987). Vid en implementering av ett nytt finansiellt regelverk är första steget att 

tolka regelverket, för att sedan föra in det i organisationen. För att förhindra 

tolkningsproblemet bör EU-direktiven vara precisa och detaljerade, så är dock inte alltid fallet 

(Henkow, 2010). Att EU ska föreskriva i detalj hur en implementering på kontorsnivå ska 

utformas är näst intill omöjligt och därför finns ett stort utrymme att tolka innehållet på olika 

sätt som gör att tillämpningen ofta varierar. Cultrera, Pozniak & Vermeylen (2017) menar att 

regelverken snarare kan ses mer som teoretiska ramverk. 

  

2.3.2 Kunna genomföra beslutet 

Den andra förklaringsfaktorn är om aktörerna helt enkelt inte kan genomföra belutet, t.ex. på 

grund av bristande resurser. Om organisationerna saknar resurser för att implementera ett 

beslut finns det stor risk att den blir misslyckad. Därför är det viktigt att ha de resurser som 

behövs (Lundquist, 1987). Enligt författaren kan rätt resurser vara exempelvis kompetent 

personal, teknisk utrustning eller tillräckligt med tid. Han menar dock att det kan vara svårt att 

avgöra vad som är tillräckligt med resurser då organisationerna oftast vill ha mer resurser för 

att exempelvis kunna anställa fler, och därigenom minska på varje anställds arbetsbörda eller 

införskaffa modernare och bättre teknisk utrustning (Lundquist, 1987).  
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Regelverk som är initierade av EU har en fast tidsram och bankerna måste därmed anpassa 

implementeringen efter tidsramen. Nya EU-direktiv har länge kännetecknats av korta 

implementeringsfrister, vilket gör det nästintill omöjligt att implementera dem på ett 

framgångsrikt sätt på nationell nivå (Skarph, 2014). Även Shah (2005) beskriver i sin studie 

att en för kort beräknad tid för implementeringen utgör det största hotet till en lyckad 

implementering. Shah (2005) menar att tiden som beräknas för en implementering är nästintill 

alltid för kort, vilket påverkar utfallet (Shah, 2005). 

 

2.3.3 Vilja genomföra beslutet 

Vilja genomföra beslutet syftar till att tillämparen faktiskt vill utföra beslutet och är en 

förutsättning även om kriterierna om att förstå och kunna är uppfyllda (Lundquist, 1987). 

Vilja är kopplat till tillämparen mer eller mindre medvetna och uttalade preferenser, men det 

kan också ha med tillämparen professionella kompetens och uppfattningar att göra (Lundquist 

1987). Om det finns en avsaknad av vilja att genomföra beslutet för att tillämparen på olika 

sätt ogillar det politiska beslutet uppstår problem vid implementeringen. Orsakerna till denna 

ovilja kan variera stort men kan resultera i att motivationen inte finns och att tillämparen 

istället uppfattar genomförandet av beslutet som slöseri med resurser (Lundquist, 1987). Det 

finns då en risk att tillämparen inte implementerar beslutet fullt ut. Lundquist (1987) menar att 

den som styr har störst besvär att få implementeringen verkställd i de fall där individen varken 

vill, kan eller förstått. 

    

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Värdepappersmarknaden är en marknad som ständigt förändras och kräver därmed ständig 

regelförändring, något som EU tagit fasta på genom återkommande regelverksuppdateringar. 

Tidigare forskning visar att implementeringsprocessen, som Fixsen et al. (2005) presenterar i 

sin studie, kan användas av organisationer för att öka chansen till en lyckad implementering. 

Men allra oftast uppkommer dock problem och processen går inte alls så smidigt som det är 

tänkt. Att genomföra en framgångsrik implementering kräver både tid, pengar och planering. 

Implementeringsprocesses går i de flesta fall genom tre faser, Fas 1 - Behov av förändring, 

Fas 2 - Faktiskt genomförande och till sist Fas 3 - Avslutning (Institutionalisering) (Allio, 

2005). Dessa tre faser kan sedan konkretiseras ned till sex olika steg som belyser de faktorer 

som är viktiga för en lyckad implementering. Om organisationen förstår och tillämpar dessa 

faktorer ökar chanserna för att implementeringen ska vara framgångsrik. För att belysa och 

förstå vår empiri använder vi oss av Fixsen et al. (2005) implementeringsprocess som hjälper 

oss att särskilja de faktorer eller moment som implementeringen, enligt författarnas teori, bör 

gå igenom. Genom att studera implementeringsprocessen och vilka faktorer som har visat sig 

vara viktiga kan vi få en förståelse för den insamlade empirin och därigenom tyda hur 

implementeringen av MiFID II har genomförts tillsammans med empirin från våra intervjuer. 

Vi kan se om något steg är extra viktigt eller om det finns steg som inte använts vid 

implementeringen av MiFID II. Utöver det kommer Burns och Scapens (2000) ramverk 

användas för att förklara och belysa den tröghet som ofta finns vid implementeringar. 
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För att ytterligare kunna uppmärksamma den problematik implementeringen kan stöta på 

appliceras Lundquist (1987) studie om de tre vanligt förekommande förklaringsfaktorerna. 

Dessa används parallellt med Fixsen et al. för att få en djupare förståelse för var problemen 

härstammar ifrån. Detta för att öka förståelsen för hur organisationer agerar vid 

förändringsarbeten samt vilka faktorer som bidrar till problematiken. Genom att belysa dessa 

kan vi förbättra förutsättningarna inför kommande implementeringar av nya finansiellt 

regelverk.   
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3 METOD  
Detta kapitel redogör hur den tidigare litteraturen sammanställts och studiens 

vetenskapsteoretiska ställningstagande. Vidare behandlar kapitlet studiens metodval och 

tillvägagångssätt förklaras. Detta för att skapa förståelse för hur studien skall uppnå sitt 

syfte. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet och äkthet samt metodproblem.  

     

3.1 Forskningsansats och syfte 

Studien utgick från ett hermeneutiskt synsätt, vilket syftar till att författarna genom egna 

tolkningar ville uppnå en högre förståelse kring ett visst fenomen (David & Sutton, 2016). 

Eftersom att syftet var att undersöka rådgivarnas upplevelser lämpade sig detta synsätt bäst då 

studiens fokus läggs på tolkningar och förståelser av individernas upplevelser av 

implementeringen, snarare än på att beskriva en objektiv verklighet.  

 

Vid genomförandet av en studie finns det främst två olika metodologiska ansatser som man 

kan använda, deduktiv- eller en induktiv ansats. Vid en deduktiv ansats grundar sig 

undersökningen i en tydlig teoretisk ansats där hypoteser utformas och prövas. Vid en 

induktiv ansats är syftet att utgå från empiri och sedan samla in teoretisk data (Bryman & 

Bell, 2013). Denna studie hade en deduktiv ansats genom att den utgick ifrån tidigare 

forskning inom relevanta begrepp som är hänförbara till regelverk. Studien hade dock inte 

någon hypotes som prövades mot teorin, men ett observerat praktiskt problem som var 

guidande för studien och som ställdes mot teorin. Författarna gick alltså inte in helt 

förutsättningslöst utan hade en viss förkunskap vilket är mer typiskt för en deduktiv ansats.  

 

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur en svensk bank implementerade det nya 

finansiella regelverket MiFID II, initierat av EU, samt vilken inverkan regelverket har haft på 

rådgivaren och dess investeringsrådgivning. För att kunna ge en detaljerad inblick bygger 

analysen på en kvalitativ studie där syftet var att få en förståelse för rådgivarens egen 

upplevelse och tolkning på vilken inverkan införandet av MiFID II har haft på dem och dess 

investeringsrådgivning (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

3.2 Litteratursökning 

Litteraturen i denna studie sammanställdes genom sökning av tidskrifter och artiklar från 

databaserna Google scholar, Emerald Insight och Business Source Premier. För att få 

tillförlitlig information om regelverken samlades fakta även in från Regeringen och 

Finansinspektionen. Tidigare kurslitteratur bidrog också till denna studie. Nyckelord som 

användes vid litteratursökningen var följande: “Finansiella regelverk”, “MiFID I”, “MiFID 

II”, “implementering”, “implementeringsprocess”, “bank” och “EU-direktiv”. Dessa 

nyckelord var grunden för litteratursökningen som sedan ledde till den konkreta litteratur som 

användes i undersökningen. Nyckelorden användes även med sin engelska motsvarighet.  

 

  



11 
 

3.3 Val av fall 

Denna studie var en fallstudie på Länsförsäkringar bank Västerbotten. Val av företag 

grundade sig i att författarna ville studera en stor rikstäckande bank, men som bara hade 

verksamhet i Sverige. De flesta storbankerna har filialer utomlands, dock är Länsförsäkringar 

en bank som bara har sin verksamhet i Sverige. Eftersom att MiFID II har som målsättning att 

öka tryggheten och göra det bättre för kunderna på marknaden tycktes det även intressant att 

göra fallstudien på Länsförsäkringar bank då de har ett stort kundfokus och dessutom för 

femte gången i rad vunnit pris för de nöjdaste kunderna på den privata marknaden (Svenskt 

Kvalitetsindex, 2018). Författarna kontaktade Länsförsäkringar i Västerbotten på grund av 

dess geografiska läge och fick snabbt kontakt. Eftersom att Länsförsäkringar Västerbotten 

visade ett stort engagemang till att ställa upp på intervjuer valde författarna att utföra studien 

hos dem.  

 

Länsförsäkringar bank är ett svenskt aktiebolag som grundades 1996 och är Sveriges femte 

största bank för privatpersoner. Länsförsäkringar Västerbotten är ett av 23 självständiga 

länsbolag som agerar på sin egen geografiska hemmaplan, nära sina kunder. Länsbolagen ägs 

av kunderna och varje länsbolag äger i sin tur det gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB. 

Länsförsäkringar AB har i uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring 

samt skapa effektivitet och skalfördelar för att varje länsbolag ska bli så framgångsrikt som 

möjligt (Länsförsäkringar, u.å). Länsförsäkringar är en relativt ung bank men då marknaden 

präglas av många nya regelverk har Länsförsäkringar redan erfarenhet av implementeringar 

av detta slag, till exempel ISD och MiFID I. 

 

Det nya direktivet [MiFID II] ställer högre krav på rådgivarens dokumentation, 

lämplighetsbedömning och givandet av information till kunden samtidigt som 

investeringsrådgivningen måste, i mycket större utsträckning än tidigare, vara individanpassad 

(Finansinspektionen, 2017). Mot denna bakgrund kan författarna se att rådgivarna är de som 

påverkats direkt av regelverket och författarna ansåg därför att det var relevant att studien 

gjordes utifrån rådgivarnas perspektiv. 

 

Ett målinriktat val gjordes av de personer på företaget som författarna trodde kunde ge en stor 

inblick i implementeringen av regelverket, det vill säga deltagarna valdes utifrån att de var 

relevanta för de frågor som skulle besvaras (Bryman & Bell, 2013). Länsförsäkringar bank 

har idag kontor i tre städer i Västerbotten; Umeå, Skellefteå och Lycksele. Författarna 

beaktade att implementeringen av MiFID II kan ha skett på olika sätt på olika kontor och 

valde därför att intervjua minst en person från vartdera kontor för att få en så representativ 

bild som möjligt. Författarna valde att utföra dessa intervjuer med fyra stycken 

investeringsrådgivare som arbetar på Länsförsäkringar bank. Antalet personer med samma 

tjänst inom Länsförsäkringar bank Västerbotten är tio stycken. Vid val av intervjupersoner 

valde författarna utifrån två kriterier. Personen skulle arbeta som finansiell rådgivare på 

Länsförsäkringar bank i Västerbotten samt att personen skulle ha haft detta arbete senast 

sedan slutet av 2017. Anledningen till att dessa två kriterier sattes var för att det var 

avgörande för studiens trovärdighet att personerna som intervjuades arbetade som finansiella 

rådgivare på Länsförsäkringar bank i Västerbotten samt att de var tvungna att ha kunskap om 
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före och efter stadiet av implementeringen av MiFID II som implementerades i januari 2018. 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna användes författarnas privata kontaktnät 

inom Länsförsäkringar bank. Författarna behövde därför inte gå via mellanhänder utan kunde 

direkt komma i kontakt med de personer som skulle bli intervjuade. Vid första kontakt med 

intervjupersonerna så informerades de om rapportens bakgrund och syfte. 

 

3.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna gjordes individuellt och var semistrukturerade för att intervjupersonen skulle ha 

en stor frihet att utforma sina svar (Bryman & Bell, 2013). Här var syftet att få rådgivarens 

egen syn på sin verklighet och författarna ville därför att respondenten skulle berätta så 

mycket som möjligt utan att ledas för mycket av intervjufrågorna. För att underlätta 

datainsamlingen gjordes en intervjuguide som hade sin utgångspunkt i referensramen och 

innehöll frågor som författarna bedömde var lämpliga för att förklara och uppfylla syftet med 

studien. Intervjuguiden delades upp i tre teman och utöver dessa temafrågor ställdes 

följdfrågor. De teman som valdes var: Bakgrund, Implementering och MiFID II. 

Intervjuguiden var grundpelaren i intervjuerna och den utformades på ett sådant sätt så att 

författarna höll sig till huvudämnet och syftet med denna undersökning och inte riskerade att 

tappa den röda tråden. Samtliga frågor som ställdes var öppna på ett sätt att de gav 

respondenten utrymme att beskriva aktuella situationer om hur de själva hade upplevt MiFID 

II och implementeringen av detta regelverk. Samtalet fick leda till följdfrågor eller frågor som 

kom längs vägen ifall det krävdes för att undersökningen skulle uppnå sitt syfte. 

Intervjuguiden skapades på ett semistrukturerat och ostandardiserat sätt och återfinns i bilaga 

1.   

 

Författarna utförde fyra separata intervjuer mellan 3-10 Maj år 2019, med personer som 

arbetar som investeringsrådgivare på Länsförsäkringar bank Västerbotten. Då båda författarna 

befann sig i norra delen av Sverige och med den tidsbegränsning som var, kändes detta som 

en naturlig och aktuell grupp att intervjua. Författarna hade då även möjligheten att utföra de 

flesta intervjuerna genom personligt möte och på en ostörd plats vilket enligt Repstad (1999) 

har väldigt stor betydelse över hur intervjun utstakar sig och hur bra information man får. En 

intervju gjordes via skype på grund av den tidsbegränsning studien hade och bristande tid hos 

rådgivaren. För att inte gå miste om viktig information valde författarna även att spela in 

intervjuerna. Detta gav då författarna möjligheten att få respondentens svar ordagrant 

återberättade. Vilket underlättade senare vid studiens analysarbete samt att det minimerade 

risken att information gick till spillo (Repstad, 1999).  Innan intervjuerna startade frågades 

även samtliga respondenter om det gick bra att intervjun spelades in. Alla respondenter fick 

möjligheten att vara anonyma i undersökningen, vilket alla valde att vara. 

 

Vid utförandet av en intervju finns det även en del saker att tänka på. Man ska säkerställa att 

intervjupersoner verkligen förstår frågan, få intervjupersonen engagerad i intervjun samt 

försöka få igång en bra konversation där allt flyter på (Rowley, 2012). För att säkerhetsställa 

att intervjupersonen förstår frågan så menar Rowley (2012) att frågorna inte ska vara ledande 

eller ha något underförstått antagande, man ska undvika flera frågor i en och samma fråga, 

undvika ja eller nej frågor, undvika frågor som kan vara för påträngande på intervjupersonen 
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och undvika vaga frågor. Rowley (2012) nämner i sin artikel “Conducting research 

interviews. Management Research Review” en del olika tips på vad man ska tänka på när man 

utför en intervju. I denna studie valde författarna att förhålla sig till detta och ha det i 

beaktning genom att de exempelvis använde sig av pauser efter varje frågeställning för att få 

ut lite extra ur varje fråga samt att det ställdes följdfrågor för att undersökningen verkligen 

skulle uppfylla sitt syfte. 

 

3.5 Analys av data 

Inledningsvis transkriberades all insamlad material från intervjuerna för att ge författarna 

möjligheten att läsa igenom intervjuerna flera gånger och bilda sig en helhetsbild, samt för att 

se om det fanns likheter, skillnader och genomgående teman i intervjumaterialet. När 

materialet ska analyseras underlättar det om man använder sig av kodning (David & Sutton, 

2016). Denna studie utgick från Kvale och Brinkmans (2009) metod för innehållsanalys vid 

analysen av det empiriska materialet. Metoden består av tre steg, meningskondensering, 

meningskodning och meningskategorisering. Vid första steget meningskondensering 

bearbetades materialet och författarna identifierade meningsenheter eller citat som ansågs 

vara betydande för studien, som sedan kondenserades till en kortare formulering. När detta 

var gjort kodades dessa kondenserade meningar genom att korta ner meningen ytterligare till 

ett eller några beskrivande ord. Detta innebar att författarna fick kodord som sedan kunde 

knytas till intervjuernas olika delar och lättare identifiera likheter eller olikheter i de olika 

intervjuerna. Kodorden användes även för att enkelt kunna koppla den insamlade empirin mot 

den teoretiska referensramen Exempel på de beskrivande kodord som identifierades av den 

insamlade empirin är; lite information, tid, ingen utbildning, svårt, stress och ansvar. Vidare 

kategoriserades kodorden, som är det sista steget i metoden, för att få en mer systematisk bild 

över materialet. Dessa kategorier blev även rubrikerna i empiridelen och analysdelen av denna 

studie, det vill säga; hur MiFID II implementerades på kontorsnivå, inverkan på rådgivarna 

och inverkan på investeringsrådgivningen. Denna systematiska bild var mycket hjälpsam när 

analys av empirisk data ställdes mot den teoretiska referensramen för att belysa 

implementeringen och dess inverkan. 

 

3.6 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

För att öka trovärdigheten i studien var det viktigt att samtlig information som samlades in var 

relevant för det givna problemet och att studien undersökte det som avsåg att undersökas.  

Författarna anser sig har uppnått detta genom att vara noga med val av intervjupersoner samt 

noga med hur intervjuerna utfördes. De frågor som ställdes till intervjupersonerna var även 

väl genomtänkta för att kunna svara på studiens frågeställning och behandla syftet med 

undersökningen. Det var viktigt att samtliga personer som intervjuades var 

investeringsrådgivare och arbetade på Länsförsäkringar Västerbotten då det var just denna 

grupp som undersöktes. Författarna var även noga med att registrera respondenternas svar så 

noggrant och specifikt som möjligt, vilket var viktigt för trovärdigheten och validiteten i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Detta var inget problem då samtliga respondenter 

godkände att intervjuerna spelades in. 
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Vid denna typ av undersökning måste man få tillräckligt mycket bra empiriskt material för att 

kunna göra en trovärdig tolkning (Patel, & Davidsson, 2003). Det var därför viktigt att 

intervjuerna följde studiens intervjuguide så att författarna fick en god utgångspunkt när 

resultatet skulle tolkas. Intervjuerna genomfördes både genom personliga möten och via 

Skype. Dessa typer av intervjumetoder är bra då man kan se hur respondenten reagerar på de 

frågor som ställs samt att deras svar ofta blir det första de kommer att tänka på. Skype-

intervjuer innebär dock att det blir något svårare att observera intervjupersonens kroppsspråk 

på samma sätt som vid en “face-to-face” intervju (Janghorban, Roudsari, Taghipour, 2014).  

 

För att en undersökning ska ha hög tillförlitlighet är det viktigt att informationen är trovärdig 

samt att resultatet hade blivit liknande om undersökningen hade utförts igen (Bryman & Bell 

2013). För att ta hänsyn till detta försökte författarna i denna studie att inte ha ledande frågor 

under intervjuerna samt att forma studiens frågeställning till ”hur” implementeras ett EU-

direktiv och “hur” påverkas rådgivarna och dess investeringsrådgivning. I denna 

undersökning gav dock samtliga respondenter ett väldigt liknande svar och det gick att finna 

samband mellan vad respondenterna svarade och tidigare forskning. Detta är något som gav 

studien tillförlitlighet även fast möjligheten till att intervjua ännu fler rådgivare på 

Länsförsäkringar i Västerbotten hade ökat tillförlitligheten ytterligare.  

 

3.7 Problematisering metod 

En stor del av den kritik som riktas mot kvalitativa studier bygger på att den är alltför 

subjektiv (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman & Bell (2013) spelar den mänskliga faktorn 

stor roll då människan sällan är helt neutral och objektiv, även om det är ambitionen. Detta 

kan innebära att respondenter har tolkat intervjufrågorna på olika sätt och att svaren i sin tur 

blir tolkade av studiens författare, vilket kan påverka resultatet. 

 

En kvalitativ studie med semistrukturerade djupintervjuer är värdefull för att skapa en djupare 

förståelse. Men enligt David och Sutton (2016) blir det svårare att jämföra intervjuer med 

varandra om de är semistrukturerade och ostandardiserade. I denna studie ansåg dock 

författarna att det var mest passande för att fånga respondenternas personliga åsikter och 

tankar.  

 

Vidare kritik mot en kvalitativ utgångspunkt menar David & Sutton (2016) är att det kan vara 

svårt att upprepa dessa studier. Men Bryman & Bell (2013) menar att man genom att beskriva 

vilka tillvägagångssätt som använts kan höja studiens replikerbarhet. Detta är något 

författarna hade i beaktning under studiens gång då de försökte att dokumentera och beskriva 

varje steg noga. Författarna uppmärksammade att det fanns faktorer som gör replikerbarheten 

svårare och den främsta faktorn var att rådgivarna fick möjligheten att vara anonyma. Dock 

ansåg författarna att det genom en noggrann beskrivning av rådgivarens roll och erfarenhet 

ändå gör det möjligt för andra att upprepa studiens försök. Dock kan ändå svårigheter uppstå 

när det kommer till tolkningar som författarna har gjort i delar av metoden.   
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4 EMPIRI 
I detta avsnitt presenteras vårt insamlade material från de kvalitativa djupintervjuer vi gjort 

med rådgivarna på banken. Avsnittet inleds genom en kort beskrivning om respondenternas 

bakgrund samt en tabell för bättre översikt. Vidare delas avsnittet in i olika teman där vi 

följer strukturen och de väsentliga delarna från intervjuerna. 

 

4.1 Bakgrund 

Samtliga intervjupersoner arbetar som investeringsrådgivare på Länsförsäkringar bank i 

Västerbotten och har liknande arbetsuppgifter. Alla beskriver att de arbetar med kunders 

privatekonomi samt att de har som uppgift att ge råd till kunder hur de kan placera sina 

pengar. Samtliga intervjupersoner har arbetat med investeringsrådgivning olika lång tid och 

har därför olika typer av erfarenheter och kunskaper om arbetet vilket vi anser ger en mer 

verklighetsbaserad bild av implementeringen av MiFID II. Vidare är respondenterna både 

män och kvinnor som är verksamma i olika städer, detta för att få ett så representativt resultat 

som möjligt för Länsförsäkringar Västerbotten. För att få en överblick presenteras detta i 

tabellen nedan. 

 

 

 

Tabell 1 - Bakgrund på respondenter. 

Respondent 

 

Kön Erfarenhet Befattning Län 

 

R1 Kvinna 2,5 år Investeringsrådgivare Västerbotten 

R2 Man 37 år Investeringsrådgivare Västerbotten 

R3 Man 8 år Investeringsrådgivare Västerbotten 

R4 Kvinna 11 Investeringsrådgivare Västerbotten 

Källa: Personlig kommunikation  
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4.2 Resultat 

 

4.2.1 Hur MiFID II implementerades på kontorsnivå 

Det råder en enighet bland rådgivarna om att implementeringen av MiFID II var en väldigt 

snabb och oklar process där rådgivarna inte fått tillräckligt med information inför införandet 

av regelverket.  Respondenterna menar att en svårighet var storleken på implementeringen i 

förhållande till tiden och informationen de fick om implementeringen. En respondent sa: 

 

“Det fanns inte så mycket information i förväg utan det gick väldigt snabbt. Vi visste inte 

heller hur det skulle bli eller hur det [MiFID II] skulle påverka oss” (R1) 

 

Samtliga rådgivare beskriver att det var en implementering som innebar relativt stora 

förändringar men information, stöd och förberedelser var väldigt små. Den bristande 

informationen som beskrivs av respondenten resulterade i att förståelsen för regelverket 

uteblev då syftet med regelverket inte förmedlades tillräckligt bra. Bestämmelsen upplevdes 

hård och som ett tidskrävande hinder snarare än som bra och nödvändig. Respondenterna 

delar uppfattningen om att de som stiftade lagen inte riktigt insåg hur omfattande det var och 

hur det framgångsrikt skulle anpassas i den praktiska verksamheten. 

 

“Det tar lång tid för ett företag och människor att hinna anpassa sig till nya regelverk och det 

känns som att det hade kunnat vara lite längre tid för anpassningen” (R1) 

 

Respondenten menar att bättre kommunikation och information innan lagens införande hade 

gett dem möjlighet att anpassa sig bättre till de nya kraven. Att i förväg fått veta vad lagkravet 

skulle innebära och vad som förväntades av dem hade gjort processen lättare.  

 

Vidare är rådgivarna överens om att det fanns en problematik vid avsaknaden av systemstöd 

som kunde ha underlättat hanteringen av de nya uppgifterna som MiFID II innebar. 

Systemstödet kom inte i förväg, som rådgivarna menar hade varit till stor fördel, utan det kom 

samma dag som MiFID II skulle börja gälla.  Vidare beskriver R2 att systemet dessutom var 

utformat av dataprogrammerare som inte förstod rådgivarnas sätt att arbeta och därför blev 

förändringarna i systemet hårda och svårhanterliga för dem. Bristen på förberedelserna gjorde 

att förändringarna kom hastigt vilket gjorde det svårt för rådgivarna att veta hur de skulle 

förhålla sig till och arbeta med det nya direktivet. En respondent sa: 

 

“Det nya regelverket kom som en kalldusch” (R2) 

 

R2 menar att de som arbetar med investeringsrådgivning skulle fått mer information samt 

tidigare utbildning om hur de nya systemen fungerade. Respondenten beskriver en irritation 

över saknaden av information och förberedelser som R2 dessutom inte tror gällde bara för 

dem på Länsförsäkringar utan för hela branschen. Där råder det delade meningar mellan 

rådgivarna eftersom att R4 menar att försök till att anpassa systemet lite i förväg hade gjorts, 

men beskriver också att när det väl infördes blev det ändrat till något helt annat.  Till skillnad 
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från R2 menar R3 att förberedelserna faktiskt har varit bättre i andra företag. R3 hade själv 

arbetat på en annan bank och upplevde sig ha god kunskap om MiFID II. I sin intervju uppger 

respondenten att det i branschen hade pratats om införandet av ett nytt regelverk, för att 

försöka förstärka kundskyddet vid investeringsrådgivning, en längre tid. En respondent sa: 

 

“Jag ska kanske inte säga att man var sen på bollen, men hos min tidigare arbetsgivare hade 

vi jobbat med regelverket sedan ett år tillbaka och vi hade ofta informationsmöten där vi 

pratade om varför man skulle ställa kunderna alla frågor”. (R3) 

 

R3 menar att det fanns möjlighet att förbereda implementeringen bättre och vet med egen 

erfarenhet att det fungerat bättre i andra företag. I enlighet med övriga respondenter anser 

även R3 att implementeringen på Länsförsäkringar blev väldigt hastig och att de påbörjades 

för tätt inpå då lagkravet sattes i bruk. Rådgivarna menar att informationen skulle ha gått ut 

tidigare till medarbetarna då det hade underlättat och gett rådgivarna möjligheten att ha bättre 

koll på det nya arbetssättet innan det var ett strikt lagkrav.  

 

Regelverket var en EU-bestämmelse och lagkravet var ett faktum som rådgivarna var tvungna 

att förhålla sig till. Respondenterna är eniga om att implementeringen har varit problematisk 

och att genomförandet av implementeringen hade kunnat göras annorlunda på kontorsnivå. 

Något som de alla är eniga om är att det hade behövts mer utbildning inför införandet samt ett 

bättre stöd när det väl kom i bruk. Rådgivarna berättar att det bara hölls ett videomöte där de 

fick information om MiFID II. R4 menar att det var svårt att ta till sig informationen på det 

sättet och samtliga respondenter uppger att de inte visste vem de skulle fråga ifall funderingar 

uppstod. Vidare beskriver R4 att utbildning inför implementeringen och stöd efter regelverket 

hade införts, var mycket bristfällig. En respondent sa: 

 

“Det var ingen riktig utbildning kring det nya direktivet, bara en kort introduktion. Det hade 

varit bra om det funnits någon på varje kontor som kunde lite mer om MiFID II, som man 

hade kunnat fråga om hjälp ” (R4) 

 

Det fanns en känsla av att resurserna var för få och att det hade behövts en stödperson på varje 

kontor som kunde mer. Antingen genom att någon på kontoret fått gå en riktig utbildning eller 

att en resurs utifrån satts in vid processen. Avsaknaden av förberedelser har gjort att samtliga 

rådgivare delar uppfattningen om att ansvaret lades över på rådgivarna och de menar att det 

inte varit någon styrd implementering utan att alla fick ta sitt eget ansvar att följa lagen. 

Vidare menar rådgivarna enhetligt att de upplevde en stress då mycket tid gick åt till att 

utbilda sig själv. Tid som de inte upplevde att de hade då regelverket i sig var tidskrävande. 

R4 beskriver att det resulterade i en stor osäkerhet hos rådgivarna då de inte hade någon att 

fråga om hjälp.  
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Alla respondenterna delar uppfattning om att det inte var klart och tydligt vad som 

förväntades av rådgivarna samt att det fanns en oklarhet, vilket skapade plats för egna 

tolkningar av informationen. I detta fall blir egna tolkningar en negativ effekt då det leder till 

större oklarhet genom olika uppfattningar av det nya regelverket. En respondent sa: 

 

“Det fanns till exempel en formulering i regelverket om att kunden ska informeras i god tid 

innan beslut tas, men vad är då i god tid? Det kan man ju tolka väldigt olika” (R3) 

 

Respondenten berättar om formuleringarna i regelverket med en viss irritation över den 

otydlighet som finns. R3 upplever att detta gjorde situationen ännu mer förvirrande, då det 

lämnades till rådgivarna att tolka informationen. 

 

4.2.2 Inverkan på rådgivarna 

Det finns en enighet bland rådgivarna om att deras ansvar har blivit mycket större sen det nya 

regelverket MiFID II. Dels eftersom de är skyldiga att inhämta mycket mer information och 

ge mer individanpassad rådgivning än tidigare men också eftersom att rådet nu kommer direkt 

från rådgivaren och inte från banken. Tidigare kunde rådgivarna säga rådet är eller banken 

rekommenderar, nu krävs det att de personligen kliver fram och säger jag rekommenderar. 

Detta är något som R4 menar sätter en högre press på rådgivaren och ger ett ökat ansvar. En 

respondent sa: 

 

“Nu är det ett råd jag ger personligen och då vill man verkligen veta vad man gör så att det 

går att försvara varför jag har rekommenderat just detta till kunden” (R4)   

   

Respondenten upplever att detta medfört ett ökat ansvar och att rådgivarna inte på samma sätt 

som tidigare kan ha företaget i ryggen vid rådgivning. Däremot kan R4 ändå se att lagkravet 

på dokumentering och motivering till råden, är bra och blir en trygghet för rådgivaren. Detta 

eftersom att motiveringen ges skriftligt till kunden och visar vad som ligger bakom rådet. Den 

skriftliga motiveringen bidrar även med en ökad trygghet och transparens för kunderna som 

efter införandet av MiFID II får en större inblick i vad som ligger till grund för rådgivningen. 

 

Vidare berättar R2 om ett konkret exempel där införandet av MiFID II har gjort så att det 

ställs högre krav på rådgivarens tydlighet. Rådgivarna är nu skyldiga att ta reda på om kunden 

förstår skillnader mellan exempelvis en indexfond och en aktivt förvaltad fond. En respondent 

sa: 

 

“Det har blivit ett stort fokus på avgifterna, där vi är skyldiga att veta om kunden förstår hur 

mycket mer avgifter det finns vid en aktivt förvaltad fond än vid en indexfond” (R2). 

 

Respondenten menar att rådgivarna har blivit mycket mer tydliga och mer noggranna med att 

förklara skillnader mellan fonder, vilket man förut inte gjorde till samma utsträckning. Det 

upplever respondenten ändå som en positiv effekt av regelverket. 
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Det ökade ansvaret tillsammans med omfattningen av det nya regelverket har gjort att 

rådgivarna upplever risken till att göra misstag som större. En respondent sa: 

 

“Det är väldigt svårt att uppfylla alla lagkrav, oavsett hur mycket information man samlar in 

så kanske man ändå inte har uppfyllt allt, det är lätt att känna sig som en brottsling” (R1)  

 

Respondenten menar att risken att missa någon information eller göra fel är relativt hög och 

att detta skapar en oro hos rådgivarna. Innan införandet av MiFID II arbetade alla rådgivare 

på Länsförsäkringar väldigt mycket med investeingsrådgivning och de hade även målsatt att 

de skulle göra ett visst antal placeringsplaner per rådgivare. Då lagkravet innebar att 

rådgivarna skulle inhämta detaljerad information om kunden och dess behov för att sen ta 

fram ett individuellt förslag till varje kund, samt dokumentera och motivera detta förslag, blev 

investeringsrådgivningen mycket mer tidskrävande och svårare för rådgivarna. Detta har gjort 

att allt färre faktiskt arbetar med investeringsrådgivning. En respondent sa: 

 

“Alla rådgivare har fortfarande behörighet att ge investeringsrådgivning, men känslan är att 

det inte går att göra rätt om du inte arbetar med det tillräckligt ofta. Det har blivit mycket 

svårare” (R4) 

 

Respondenten beskriver att rådgivarna har blivit avskräckta att arbeta med 

investeringsrådgivning då det är för tidskrävande och mycket svårare än tidigare.  Det finns en 

enighet mellan samtliga respondenter att det nu ligger ett större ansvar hos rådgivarna och det 

finns en rädsla till att göra fel och därmed inte uppfylla de nya lagkraven. Vidare berättar R2 

hur det har blivit sämre för rådgivarna då säljkraven och regelverket strider mot varandra.  

Respondenten menar att rådgivarna nu blir tvungna att lägga ner mycket tid på varje enskild 

kund samtidigt som organisationen fortfarande har samma höga säljkrav. En respondent sa: 

 

“Detta är ett problem för hela branschen då säljkraven inte blivit lägre fast regelkraven blivit 

högre. Det är svårt när man vill prestera samtidigt som man vill göra rätt för sig och följa 

regelverket, vilket leder till att folk slutar” (R2)  

Detta menar R2 är ett dilemma som orsakar mycket stress då viljan av att prestera bra inte går 

ihop med det nya regelverket, då det blivit omöjligt att nå upp till säljkraven och samtidigt 

följa MiFID II. Regelverket och säljkraven är således motstridiga. 
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4.2.3 Inverkan på investeringsrådgivningen 

MiFID II har haft en stor inverkan på investeringsrådgivningen då både mötet med kunden 

och efterarbetet har blivit mer tidskrävande. Samtliga respondenter menar på att det nya 

regelverket har bidragit till att rådgivningen har blivit en mer detaljerad och långrandig 

process. De menar på att alldeles för mycket tid går åt till att ställa frågor och ta reda på 

information som inte alltid känns relevant. En respondent sa: 

“Det är en del kunder som blir irriterade då de inte förstår varför vi behöver ställa så många 

frågor” (R2).  

Respondenten beskriver den problematik som finns då kunderna många gånger ser frågorna 

som onödiga och kan bli upprörda och ovilliga att lämna ifrån sig den information som 

rådgivarna faktiskt behöver. Vidare beskriver R2 att det har inneburit stora förändringar i 

rådgivarnas vardagliga arbete och betonar framförallt att tidsåtgången åt varje kund har ökat 

både när det gäller längden på kundmötet och efterarbetet. Det upplever även R3 som menar 

att mötena med kunderna har förändrats sen införandet av MiFID II, nu kan man behöva ha 

två möten till det man tidigare gjorde på ett möte. Vidare berättar R3 att det under mötet läggs 

mycket tid på att stämma av, det vill säga ställa frågor som: har jag förstått dig rätt, är de det 

här du vill uppnå och är du beredd att ta den här risken. Detta är för att verkligen stämma av 

om är kunden är införstådd i de risker som finns och omkunden inte är det så informerar 

rådgivarna dem om vad en fond är och hur de fungerar. En respondent sa: 

“När vi är säkra på att kunden har förstått, det är först då vi får lämna några råd” (R1) 

 

Det har alltså blivit en nödvändighet att säkerhetsställa kundens förståelse och erfarenheter 

vid investeringsrådgivningen. Tidigare kunde rådgivarna ha ett relativt kort möte med kunden 

och sen göra mycket i efterhand. Sedan MiFID II infördes har det blivit mycket mer 

detaljfrågor och rådgivaren är nu tvungen att ta det direkt med kunden vilket gör att kunderna 

blir mer aktiva i mötet än vad de var tidigare. En respondent sa: 

“Kunderna är nu mer inblandade i hela ärendet, vilket blir en nackdel då det är många som 

inte vill vara så involverade. De vill att banken ska sköta allt, då de anser att vi vet bäst” (R2)  

 

Den ökade involveringen av kunden i mötet beskriver respondenten kan vara bra i enstaka 

fall, exempelvis om man har en kund som är genuint intresserad av placering och själv har 

mycket kunskap. Men i de flesta fall menar R2 att kunden inte är så pass intresserad eller 

insatt att den ökade involveringen blir en fördel. Där råder det en enighet bland alla 

rådgivarna som menar att dessa kunder bara tycker att det är jobbigt att vara mer inblandad 

och hade hellre önskat att banken bara talade om hur de ska göra. R2 tycker att det hade varit 

lämpligare om kunden själv haft möjlighet att välja hur pass involverad de vill vara i ärendet. 
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Även till de kunder som vet och redan har bestämt exempelvis vilken fond de vill köpa, är 

rådgivarna skyldiga att ställa ytterligare frågor. R1 berättar om hur rådgivare efter införandet 

av MiFID II behöver stämma av med kunden och veta om de har gjort ett visst antal 

fondaffärer de senaste åren, om de vet vad de köper och om de vet att det innebär en risk. 

Tidigare behövde inte rådgivarna ställa dessa frågor om kunden visste vilken fond de ville 

köpa och för hur mycket. En positiv inverkan av den mer detaljerade 

informationsinhämtningen är att risken för att det blir fel har minskat, både för kunden och för 

företaget då man mer noggrant ställer frågor och dokumenterar vad man får för svar. En 

respondent sa: 

 

“MiFID II minskar risken för att kunderna ska bli missnöjda med rådgivningen vilket är en 

trygghet för företaget” (R2) 

 

Respondenten beskriver det som en trygghet eftersom att den ökade mängden inhämtad 

information säkerställer att rådet passar just den kunden. I och med det ökade kravet på 

dokumentation kan rådgivaren själv, eller en annan rådgivare som tar över kunden, se den 

motivering som finns till det givna rådet.     

Samtliga rådgivare är också överens om att det för kunden har blivit bättre på så sätt att 

rådgivningen är tydligare och mer behovsinriktad. R4 beskriver att det har blivit tydligare för 

kunden gällande kostnaderna. Detta eftersom att kunderna tidigare fick ta reda på kostnaderna 

själva genom att t.ex. läsa på hemsidan och många kunder kunde uppfatta den informationen 

som oklar. Däremot råder det delade meningar bland rådgivarna om de tycker att regelverket 

behövs eller inte. Men R3 anser att det är sunt att regelverket finns och menar att rådgivning 

längre tillbaka i tiden var alldeles för fokuserad på sälj och man beaktade inte kundens 

intresse på samma sätt. En respondent sa: 

“När jag började jobba i bank så var det fondsparande på kampanj, det var alltså inte efter 

kundens behov utan mer bara en produkt man säljer” (R3) 

R3 menar att det är en bra utveckling då det längre bak i tiden varit alldeles för 

produktfokuserad försäljning och att det även funnits kick-back incitament där rådgivaren fått 

provision på det som såldes. Rådgivningen idag är utifrån kundens behov och säkerhetsställer 

att rådgivaren själv inte får fördelar av det råd som ges. Därför tycker R3 att det har varit 

nödvändigt och bra att regelverken finns för att reglera marknaden. 
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Däremot är rådgivarna eniga om att investeringsrådgivningen i sig har blivit sämre för 

kunden, framförallt kunden som inte besitter det största kapitalet. Detta eftersom att det nya 

regelverket har lett till tidsbrist för rådgivarna, vilket i sin tur har lett till man nu påför kunder 

som inte har så mycket pengar paketlösningar. Det vill säga rådgivning som inte är 

individanpassad utan är mer generell rådgivning. En respondent sa:   

 “Det är för tidskrävande och vi har inte längre tid för kunder med liten sparkapacitet, de ska 

nu få robotrådgivning” (R2)   

Här beskrivs hur rådgivningen har blivit sämre och att det nu är skillnad mellan kund och 

kund. På grund av tidsbristen finns det nu kunder som inte uppfyller kraven för att få 

personlig rådgivning. Respondenten menar att kunder som har låg sparkapacitet inte blir 

prioriterade för personlig rådgivning utan de får ofta söka rådgivning via hemsidan. R2 

förklarar vidare om hur regelverket är för fyrkantigt och att de ökade regelkraven gör 

rådgivningen i stort sämre. En respondent sa: 

“Regelverket är en EU-byråkrati produkt där det har stramats åt med tanken om att 

rådgivningen ska bli bättre för kunden, men jag anser att det blivit tvärtom” (R2) 

Detta eftersom att rådgivarna inte får göra några avsteg utan måste följa regelverket som gör 

att tiden inte alls räcker till. Rådgivarna är eniga om att de som förlorar på det nya regelverket 

är kunden med det mindre kapitalet. Detta då ribban har höjts och resulterar då i att de som 

inte har mycket pengar får sämre rådgivning, vilket enligt rådgivarna är den absolut största 

nackdelen med MiFID II.  
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5 ANALYS 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras och tolkas med utgångspunkt i 

studiens teoretiska referensram. 

 

5.1 Hur MiFID implementerades på Länsförsäkringar Västerbotten 

Fixsen et al. (2005) har i sin studie visat att en lyckad implementeringsprocess sker i sex steg 

och inleds med processens enligt dem viktigaste steg; behovsorientering. En implementering 

av ett regelverk, initierat av EU, är inte baserat på ett identifierat behov i verksamheten utan 

sker på tvingande grund. Rådgivarna berättar att de från det kända materialet bara måste 

anpassa sitt arbete och sina rutiner efter det nya materialet. Resultatet tyder på att 

implementering av ett finansiellt regelverk kräver förhöjda insatser på övriga delar av 

processen för att lyckas med implementeringen. Detta eftersom att det fortfarande är av stor 

vikt att aktörerna förstår syftet med implementeringen för att vara motiverade till förändring. 

Det gör att förankringen av beslut, förberedelser, information och utbildning är viktiga 

faktorer för att rådgivarna ska vara motiverade till förändringen. Burns och Scapens (2000) 

studie visar att nya regler inte automatisk påverkar de anställdas handlingar och att individens 

beteenden inte alltid följer samma linje som de implementerade reglerna. Vidare visar Rogers 

(2003) i sin studie att det även varierar mellan individer hur mottaglig individen är för 

förändring. Detta steg i implementerringsprocessen handlar om att medvetandegöra 

organisationen om att den ordinarie verksamheten behöver förändras. Empirin visar att 

rådgivarna som var verksamma i organisationens ordinarie verksamhet saknade förståelse 

över varför förändringen skulle ske. Det tyder på att Länsförsäkringar Västerbotten 

misslyckades med detta viktiga steg vid implementeringen av MiFID II. 

   

Resultatet visar att rådgivarna på Länsförsäkringar Bank i Västerbotten upplevde 

implementeringen av MiFID II som problematisk. Detta då förberedelserna var bristfälliga 

och implementeringen skedde alldeles för snabbt på kontoren. Resultatet är således helt i 

enlighet med Skarph (2014) som i sin artikel skriver att EU-direktiv länge har karaktäriserats 

av korta implementeringsfrister, som gör det nästintill omöjligt att implementera dem på ett 

framgångsrikt sätt på nationell nivå. Rådgivarna delade alla uppfattningen om att 

beslutsfattarna som infört regelverket inte hade insett hur omfattande regelverket var, och hur 

mycket det skulle förändra rådgivarnas arbete. De vittnar alla om att implementeringen av 

MiFID II var omfattande och den introduktion och utbildning som rådgivarna fick upplevde 

dem som oklar och otillräcklig. Rogers (2003) studie visar att för en implementering ska 

lyckas behöver personal få undervisning om förändringsarbetet som inkluderar både övningar 

och fortlöpande återkoppling. Empirin visar tydligt att det fanns en avsaknad av undervisning 

om implementeringen av MiFID II vilket ledde till att de uppfattade förändringsarbetet som 

oklart och att stora delar av ansvaret lades direkt på rådgivarna. Vid implementeringen av 

MiFID II fick rådgivarna ta del av ett videosamtal där information och undervisning av det 

nya regelverket skulle framgå. Empirin visar tydligt att rådgivarna upplevde att denna 

undervisning var otillräcklig och att de saknade uppföljningar och stöd efter införandet. 

Fixsen et al. (2005) beskriver att stöttning är en viktig del för att de anställda inte ska gå 

tillbaka och arbeta som tidigare och därmed avbryta implementeringen. Rådgivarna har inte 

gått tillbaka till det gamla arbetssättet, kanske för att det skulle innebära att gå emot 

lagkraven, men empirin tyder på att avsaknaden av stöttning har lett till en oro hos rådgivarna. 

Detta är något vi diskuterar vidare i 5.2.   
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I studien av Lundquist (1987) presenterar författaren tre vanligt förekommande 

förklaringsfaktorer som kan förklara uppstående problem vid en implementering; förståelse 

för beslutet, kunna genomföra beslutet och vilja genomföra beslutet. Alla dessa faktorer går 

att identifiera av den insamlade empirin vid implementeringen av MiFID II hos 

Länsförsäkringar Västerbotten. Lundquist (1987) beskriver i sin studie hur viktigt det är att 

implementeringens aktörer verkligen förstår beslutet som ska genomföras. Då egna tolkningar 

görs uppstår missuppfattattningar av beslutfattarnas intentioner. Empirin tyder på att det är 

detta som har skett vid implementeringen av MiFID II. Rådgivarna upplever att det inte var 

någon styrd implementering utan alla fick ta sitt eget ansvar och försöka tolka regelverket på 

sitt eget sätt. Empirin tyder på att det var den snäva tidsramen och den otillräckliga 

informationen som gav detta utrymme för egna tolkningar och missuppfattningar samt att de 

implementeringsstrategier som eventuellt fanns inte nådde ut till kontoren. Då rådgivarna 

upplevde att de inte fick ta del av tillräckligt med information om regelverket så fanns det 

ingen tydlig ram för hur MiFID II skulle tillämpas. Då tidsramen även var för snäv fanns det 

inte heller utrymme och tid för att få ytterligare utbildning eller information om regelverket. 

Empirin visar således att alla dessa brister vid implementering ledde upp till att alla rådgivare 

uppfattade regelverket på olika sätt vilket gjorde det oklart vad som var rätt och vad som 

förväntades av dem. Detta tyder på att EU-direktiven bör vara mer detaljerade samtidigt som 

det är av stor vikt att organisationen bidrar med undervisning och fortsatt uppföljning då EU-

direktiv måste implementeras inom en kort tidsperiod. 

 

Vidare beskriver Lundquist (1987) i sin artikel om vad som krävs för att en organisation ska 

kunna genomföra implementeringen och att de då behöver tillräckligt med resurser, saknar 

organisationen resurser för att implementera ett beslut finns det stor risk att den blir 

misslyckad. Av den insamlade empirin ser vi att rådgivarna saknade tekniska resurser i form 

av ett fungerande datasystem vid införandet av MiFID II. De menar att systemstödet kom för 

sent och var till en början inte helt fungerande. Då dataprogrammerarna som utvecklat 

systemstödet inte hade förståelse för hur rådgivarna arbetar var systemet inte alls anpassat 

efter dem och systemstödet kändes därför hårt och svårarbetat. Det är svårt att avgöra hur 

mycket resurser som är tillräckligt vid en implementering, men Lundquist (1987) menar att 

det krävs resurser i form av kompetent personal, teknisk utrustning och tillräckligt med tid för 

att en implementering ska lyckas. Empirin tyder på att resurserna har varit bristfälliga vid 

implementeringen av MiFID II. Rådgivarna var inte nöjda med förberedelserna och menar att 

banken centralt skulle ha erbjudit bättre möjlighet till utbildning av regelverket. 

Informationen om det nya regelverket skulle även ha gått ut tidigare till medarbetarna då det 

hade underlättat och gett rådgivarna möjligheten att ha bättre kunskap om det nya arbetssättet 

innan det var ett strikt lagkrav. 

  



25 
 

Till sist skriver Lundquist (1987) att det uppstår problem vid en implementering om det finns 

en avsaknad av vilja att genomföra beslutet. Av den insamlade empirin kan vi se att det finns 

ett motstånd och att rådgivarna ogillar det politiska beslutet. En rimlig tolkning av detta är att 

denna avsaknad av vilja finns men att den beror på de två ovanstående förklaringsfaktorerna, 

att rådgivarna inte förstår beslutet samt att avsaknaden av tillräckliga resurser gör att det inte 

kan genomföra implementeringen problemfritt. Avsaknaden av vilja kan även bero på att 

regelverket och säljkraven strider mot varandra. Då rådgivarnas prestation mäts på försäljning 

så finns det en problematik i att det nya regelverket minskar rådgivarens möjlighet till att sälja 

lika mycket som tidigare. Detta då tidsåtgången åt varje kund har blivit längre sedan 

införandet av MiFID II. 

5.2 Inverkan på rådgivarna 

Empirin visar att MiFID II har påverkat rådgivarnas arbete på en hel del olika sätt och att 

anpassningen har tagit tid. Detta är i enlighet med Burns och Scapens (2000) teori som menar 

att förändringsarbetet ofta är trögt och kräver mycket tid för anpassning hos medarbetarna. 

Framför allt menar rådgivarna att det nya regelverket har bidragit till att rådgivningen har 

blivit en mer detaljerad och långrandig process. Detta har lett till att de måste lägga ner mer 

tid åt varje kund, både vid mötet och vid dokumentationen efter mötet. Europakommissionen 

(u.å) beskriver att en del av målet med MiFID II är att öka transparensen mellan rådgivare och 

kund. Investeringsrådgivare måste nu be kunden att berätta om hen har tidigare erfarenhet om 

just den specifika typen av produkt eller tjänst de vill investera. Därefter ska rådgivaren 

bedöma och ge råd om denna investering är lämplig för kunden eller inte (European 

Commission, u.å). Empirin styrker detta och visar på hur rådgivare efter införandet av MiFID 

II behöver stämma av med kunder allt oftare samt även om kunden vet och har bestämt vad de 

vill köpa så är rådgivarna skyldiga att ställa ytterligare frågor så att det inte blir fel. Empirin 

visar även att rådgivarna upplever att vissa kunder inte heller uppskattar det nya regelverket. 

Kunderna kan visa missnöje i form av att de blir arga eller irriterade på alla de frågor som 

måste ställas. 

Empirin visar att den ökade informationsinhämtningen mellan rådgivare och kund har lett till 

att kunder har blivit betydligt mer insatta i de ärenden som berör investeringsrådgivning. 

Detta har i sin tur lett till att rådgivningen har blivit en mer komplicerad process både när det 

gäller längden på kundmöten och efterarbetet. De förlängda kundmötena och det ökade 

efterarbetet har lett till att rådgivarna inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter. En 

tolkning som kan göras utifrån empirin är att rådgivarna känner stress och press kopplat till 

det nya regelverket och vad det innebär för deras vardagliga arbete. Detta kan göra att 

rådgivarna känner en oro över arbetet och enligt Fixsen et al. (2005) är stöttning av personal 

en viktig kärnkomponent för att undvika detta samt för att undvika att personalen återgår till 

det gamla arbetssättet. Samtidigt som det nya regelverket har lett till att arbetsuppgifterna 

blivit mer tidskrävande så är bankens säljkrav fortfarande höga. Det betyder att rådgivarna 

dels behöver uppnå de säljkrav som banken kräver, samtidigt som MiFID II måste följas. 

Detta är ett dilemma som bidrar ytterligare till att rådgivarna känner en ökad press. 
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Enligt Aman Jairath, (2005) har införandet av regelverket inneburit högre krav på de 

finansiella rådgivarna bland annat genom att det har blivit obligatoriskt för rådgivarna att 

säkerställa att kunden var medveten om produktens egenskaper och risker. Empirin styrker 

detta och visar på att rådgivarna har fått ta ett mycket större ansvar än tidigare genom att 

säkerställa att kunden är medveten om alla beslut de tar. Regelverket har även bidragit till att 

rådgivarna nu personligen måste kliva fram och berätta vad de rekommenderar och vad de 

inte rekommenderar för kunden. Tidigare kunde de säga att “Banken rekommenderar” vilket 

gjorde att ansvaret kändes mer som företagets. Rådgivarna upplever att de nya kraven gjort att 

stor del av företagets ansvar har lagts på den enskilda rådgivaren då det är dem som får stå till 

svars ifall kunden känner missnöje eller upplever att rådgivningen var vilseledande eller 

otydlig. De menar dock att företaget självklart står bakom dem om något problem skulle 

uppstå, men att känslan ändå blir att ansvaret är mer personligt.  

 

Vidare visar empirin att lagkraven har lett till att rådgivarna känner en rädsla över att arbeta 

med investeringsrådgivningen då risken för att göra fel känns stor. Det nya regelverket har 

gjort arbetet mycket svårare och eftersom att informationsinhämtningen är så pass detaljerad 

upplever samtliga rådgivare att risken till att göra fel och därmed också bryta mot lagkraven 

är större. Det kan tolkas som att regelverket är väldigt omfattande och ställer mycket högre 

krav på rådgivarna än tidigare. Vi kan även se en problematik med att genomföra ett EU-

direktiv på kontorsnivå. Detta då det är svårt för beslutsfattarna på EU-nivå att ha tillräcklig 

vetskap om hur omfattande regelverket ska bli för rådgivarna på kontoret då det är ett stort 

gap mellan EU:s bestämmande organ och rådgivarna på banken. 

 

5.3 Inverkan på investeringsrådgivningen  

Den insamlade empirin visar att rådgivarna upplever att regelverkets inverkan på 

investeringsrådgivningen har varit både positiv och negativ. Empirin ger dock en tydlig bild 

över att själva implementeringen har haft betydligt fler negativa än positiva aspekter, såsom 

avsaknad av utbildning, för lite information kring regelverket samt för kort tid till 

förändringsarbetet. Däremot har rådgivarna olika uppfattningar om MiFID II som helhet och 

vad regelverket haft för inverkan på investeringsrådgivningen. Detta kan bero på att brister i 

implementeringen har givit rådgivarna utrymme för att själva tolka vad regelverket innebär. 

Det visar då att synen på MiFID II kan skifta något mellan olika rådgivare beroende på 

uppfattning samt på vilket sätt man upplever att det har påverkat ens arbete. Enligt Lundquist, 

(1987) är det viktigt att samtliga som berörs av en implementering förstår och uppfattar 

beslutet på samma sätt då egna tolkningar ofta leda till missuppfattningar. Att det förekommer 

egna tolkningar och att rådgivarna tolkar regelverket på olika sätt tyder även på att 

implementeringen av reglerna inte är institutionaliserade, det vill säga att reglerna ännu inte 

tas för givet i organisationen. Detta trots att MiFID II är en översyn av dess föregångare 

MiFID I, vilket kan tyda på att omfattningen av MiFID II var större än väntat och inte helt i 

linje med MiFID I reglerna (Burns & Scapens, 2000). 

Några av rådgivarna anser att EU har gått till överdrift i sin vilja att försöka uppnå högre grad 

av harmonisering och transparens på värdepappersmarknaden. Delar av empirin visar att 

MiFID II ställer för höga krav på rådgivarna och att informationsinhämtningen mellan kund 

och rådgivare är för omfattande. Samt att de nya kraven försvårar rådgivarnas arbete och ökar 

risken för misstag vilket sätter stor press på rådgivarna då det är lag att följa MiFID II.  

https://www.emeraldinsight.com/author/Jairath%2C+Aman
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En annan del av empirin tyder dock på att det nya regelverket har bidragit till förbättringar, 

detta genom minskade risker för företaget då informationsdelningen mellan kund och 

rådgivare har ökat. Detta då rådgivarna är mer noggranna med att ställa frågor och 

dokumentera vad man får för svar vilket har lett till minskad risk för missförstånd. Detta 

stämmer överens med vad European kommissionen ville uppnå. Enligt European 

Commission, (u.å). var syftet med MiFID II är att öka transparensen och harmoniseringen på 

värdepappersmarknaden bland annat genom att banker som erbjuder investeringstjänster och 

investeringsrådgivning måste enligt det nya regelverket be kunden att utge information om 

personens kunskaper och erfarenheter på investeringsområdet. I resultatet presenteras även 

ytterligare positiva aspekter med MiFID II såsom att de nya kraven på rådgivarna har gjort de 

nu måste vara tydligare mot kunden gällande hela ärendet. Tidigare låg mycket fokus på 

endast avkastningen vid en investering men nu måste rådgivarna klargöra tydligt för vilka 

kostnader som även tillkommer. 

 I den teoretiska referensramen beskrivs syftet med MIFID II och enligt Europakommissionen 

(u.å) är en viktig del i det nya regelverket att stärka reglerna för värdepappersmarknaden 

genom att förbättra investerarskyddet.  Vår empiri kan bekräfta att detta har uppfyllts dels 

genom att rådgivarna blivit mer tydliga med kostnader och skillnader mellan olika 

investeringar. Men även att rådgivningen som ges är behovsanpassad och individanpassad 

samt att kunden får en skriftlig motivering till varför rådgivaren ger detta rådet.  

Dock så visar empirin att det är på bekostnad av att rådgivningen i sig har blivit sämre. 

Empirin tyder på att kunder med mindre sparkapital blir bortprioriterade då den enda 

möjligheten för rådgivaren att nå bankens säljkrav är att fokusera på de kunder med mer 

pengar. Detta då kunder med större sparkapital genererar mer intäkter än kunder med lite 

sparkapital. Den ökade tidsåtgången per varje kund har därför gjort att rådgivarna inte har tid 

att ge bra rådgivning till alla kunder.  
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6 SLUTSATS 
Detta kapitel består av studiens slutsatser, det som går att konstatera efter att ha studerat 

teori och empiri. Samtliga slutsatser är baserade på detta urval och är därmed inte generella 

för hela branschen. 

 

6.1 Slutsats  

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur det finansiella regelverket, MiFID II, 

implementerades på kontorsnivå samt att se vilken inverkan regelverket haft på rådgivaren 

och dess investeringsrådgivning. Den insamlade empirin tyder på att information och struktur 

inte framgått till aktörerna på kontorsnivå och det är tydligt att det finns ett informationsgap 

mellan beslutsfattare och medarbetare på kontoren. Det finns således både en problematik i att 

direktivet kommer från EU samt en problematik vid förändringsarbetet hos organisationen. 

Implementering av ett nytt regelverk bör ses som en process då förändringsarbetet är trögt och 

kräver utrymme för anpassning hos medarbetarna (Burns & Scapens, 2000). Vi kan se att 

vikten av tillräcklig information och utbildning är av stor betydelse. Dåliga förberedelser och 

bristande information resulterar i omotiverade medarbetare som inte förstår hela syftet med 

förändringsarbetet. Detta stämmer väl överens med Fixsens et al. (2005) teori över vilka 

faktorer som är viktiga för en lyckosam implementering. Implementeringsprocessen i vår 

fallstudie har varit bristfällig och det har därför blivit upp till rådgivarna att försöka tolka och 

förhålla sig till regelverket på egen hand. Därav har vi haft svårt att belysa i vilka steg 

implementeringen utfördes. Istället har vi fått ta del av de svårigheter som har uppstått vid 

implementeringen och utifrån det beskriva hur implementeringen på kontorsnivå har sett ut ur 

rådgivarnas synvinkel.  

Den finansiella rådgivarens arbete har försvårats genom hårdare lagkrav som ställer mycket 

högre krav på rådgivaren i form av informationshämtning och dokumentation. 

Implementeringen har lett till att rådgivarna har fått ett ökat ansvar samt att känslan av att 

göra fel har blivit allt mer överhängande. Det försvårade arbetet har resulterat i att allt färre 

jobbar med investeringsrådgivning på kontoren. Istället utför de flesta rådgivare det som de 

kallar för expeditionstjänst. Det är då inte individanpassad rådgivning utan rådgivaren 

erbjuder snarare en paketlösning åt kunden. Paketlösningen ska förvisso stämma in med 

kundens riskbenägenhet och mål men blir mer av en robotrådgivning där generaliseringen blir 

större.  

Det utökade ansvaret har resulterat i en upplevd stress hos de finansiella rådgivarna vilket har 

lett till att färre rådgivare vill arbeta med investeingsrådgivning samt att risken för 

sjukskrivningar och uppsägningar har ökat. Detta då de dels måste uppfylla alla lagkrav men 

samtidigt nå upp till interna säljkrav som dess prestationer mäts på. Det är en ekvation som 

idag inte går ihop då den ständigt förändrade finansmarknaden gör att regelverken också blir 

fler och fler. En slutsats som kan dras av detta är att regelverket inte varit till rådgivarnas 

fördel då de fått ökad arbetsbörda. Rådgivningen har helt enkelt blivit svårare och mer 

komplicerad än tidigare och i kombination med de brister som fanns vid implementeringen så 

upplevs MiFID II som ett krävande och oklart regelverk.  
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MiFID II har dock haft en positiv inverkan på investeringsrådgivningen då regelverket 

bidragit till en ökad tydlighet och mer öppenhet gentemot kunder. Dock har regelverket även 

haft en negativ inverkan på investeringsrådgivningen. Det ökade kravet på att rådgivningen 

ska vara än mer individanpassad än tidigare har gjort att det bara är vissa kunder som kan få 

den typen av rådgivning. Detta då det administrativa som tillkommit med lagen gjort att tiden 

inte räcker till för att ge alla en individanpassad rådgivning.  De som drabbas är kunderna med 

lägst sparkapacitet då de istället för att få investeringsrådgivning som är individanpassad får 

en paketlösning. Slutsaten blir att den positiva inverkan som regelverket medfört blir på 

bekostnad av en sämre investeringsrådgivning då bara kunder med mycket pengar prioriteras 

och får den individanpassade rådgivningen. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att man utför en jämförande studie mellan 

flera banker för att se om de upplever att regelverket har haft samma inverkan på rådgivarna 

som på Länsförsäkringar Bank. I en sådan studie kan man till exempel se om företagens olika 

kultur eller styrmedel har haft någon påverkan på hur väl implementeringen har utförts. Då 

denna undersökning sätter investeringsrådgivare i fokus så skulle framtida forskning kunna 

undersöka hur implementeringen av ett finansiellt regelverk påverkar andra delar av 

organisationen. Detta skulle vara intressant för att få djupare förståelse över det finansiella 

regelverkets alla beståndsdelar samt se vilka likheter eller skillnader det kan finnas mellan 

olika grupper inom en och samma organisation. 

Framtida forskning skulle även kunna innefatta intervjuer av andra aktörer såsom chefer eller 

medlemmar i företagets ledning. Detta för att ta reda på hur den faktiska planen vid en 

implementering ser ut samt vad som motiverar deras beslut och agerande vid en 

implementering. Då denna undersökning behandlar utfallet av en implementering av ett 

finansiellt regelverk på kontorsnivå så skulle det vara intressant att se vilka faktorer som 

beaktas av de som implementerar regelverket på resten av organisationen. 

6.3 Bidrag 

Uppsatsen riktar sig till alla aktörer som omfattas av MiFID II samt till de personer och 

aktörer som har ett allmänt intresse för den här marknaden. Studiens teoretiska bidrag är att 

belysa hur ett regelverk [MiFID II], initierat av EU, implementerades på kontorsnivå. Vår 

förhoppning är att studien kan ge en ökad förståelse för implementeringsprocessen och dess 

inverkan på rådgivare och investeringsrådgivning. Detta kan dels vara intressant ur bankens 

perspektiv men också ur Finansinspektionens perspektiv. För banken kan kunskapen på sikt 

skapa förbättrade rutiner och underlätta i framtiden då ett nytt regelverk skall införas i den 

praktiska verksamheten. Ur finansinspektionens perspektiv skulle förståelsen kunna användas 

för att utforma tydligare direktiv och minska olika tolkningar på finansmarknaden. Vårt 

praktiska bidrag visar vilken inverkan implementeringen av MiFID II har haft på rådgivarna 

och dess investeringsrådgivning. Detta är något som organisationen i sin tur kan använda för 

att utveckla dess implementeringsprocess och bli mer kostnadseffektiva vid implementering 

av framtida finansiella regelverk. 
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BILAGOR 

Bilaga 1- Intervjuguide 

I januari 2018 trädde regelverket MiFID II i kraft och det tidigare regelverket MiFID I 

avskaffades. Införandet av MiFID II-regelverket beslutades av EU och det innebar ökade krav 

på rådgivarna i form av tydlighet och transparens gentemot kunden för att ge bättre 

beslutsunderlag. Tidigare var rådgivare tvungna att säkerställa att kunden var medveten om 

investeringens egenskaper och risker, men nu krävs det även att de säkerställer att 

investeringen är lämplig för kunden. Vårt syfte är att undersöka implementeringen av MiFID 

II på Länsförsäkringar bank Västerbotten och ta reda på hur implementeringen har genomförts 

på lokal nivå samt vilka effekter rådgivarna anser att det nya regelverket har haft på deras 

arbetssätt.  

 

Intervjufrågor: 

1. Kan du berätta kort om dig och din roll på Länsförsäkringar Västerbotten? 

– Hur länge har du arbetat som rådgivare?  

– Vilka arbetsuppgifter innefattar din roll som rådgivare? 

 

2. Kan du beskriva hur det gick till då MiFID II implementerades på länsförsäkringar 

bank? 

– När fick du höra för första gången att ett nytt direktiv skulle införas? 

– Hur var förberedelserna inför implementeringen? 

– Var det något som skulle ha gjorts annorlunda? 

 

3. Beskriv hur ett investeringsrådgivningsmöte kan se ut. 

– Hur har ditt arbetssätt som rådgivare förändrats sen införandet av MiFID II? 

– Har någonting varit särskilt problematiskt/framgångsrikt i och med det nya 

direktivet? 

– Tycker du att direktivet behövs, varför/varför inte? 

 

4. Utöver våra frågor, finns det något du skulle vilja tillägga angående din syn på MiFID 

II och implementering av MiFID II?        

   


