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Den tredje januari 2018 trädde EU-direktivet Markets in Financial 
Instruments Directive II (MiFID II) i kraft. Direktivet ämnar öka 
investerarskyddet genom att eliminera informationsasymmetri och 
intressekonflikter på finansmarknaden, och samtidigt harmonisera 
reglerna mellan EU-länder. Inom investeringsrådgivning innebär 
det nya regelverket ökad dokumentation, ett större fokus på att 
försäkra sig om att investerarna förstår risker, hårdare krav på hur 
avgifter kommuniceras och striktare regler kring incitament. Allt 
detta för att skydda investerarna, som ofta visat sig ha en bristfällig 
finansiell kunskap och ett lågt intresse för privatekonomi.  

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att utifrån värdepappersföretagens 
perspektiv skapa förståelse för vilken påverkan EU-direktivet 
MiFID II har haft på principal-agent problem som uppstår vid 
investeringsrådgivning. 

Genomförande:  

 

 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie. Vidare har ett 
fenomenologiskt forskningsperspektiv använts, med en abduktiv 
ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sju respondenter 
som alla jobbar på värdepappersföretag, vilka valdes ut med ett 
målstyrt bekvämlighetsurval.

Resultat:  

 

 

 

 

Uppsatsen kommer fram till att principal-agent problemen inom 
investeringsrådgivning inte har eliminerats. Informations-
asymmetrin är enligt vår tolkning av de traditionella teorierna 
närmast obefintlig, men utgör fortfarande ett stort problem på 
grund av investerarnas ointresse och relativt låga förmåga att ta till 
sig informationen. Vi argumenterar därav att dessa dimensioner 
bör inkluderas i teorin för vilka trösklar som kan orsaka 
informationsasymmetrin. Intressekonflikterna har reducerats, men 
finns till viss mån fortfarande kvar. Motivationen att agera i ett 
egenintresse har dock inte påverkats. Uppsatsen visar således på 
att MiFID II inte har förflyttat principal-agent relationen till en 
stewardship relation. 

Kunskapsbidrag:  

 

Det teoretiska bidraget gällande informationsasymmetri utmanar 
antagandet om att principalen vill ha information som är relevant 
för denne. Uppsatsen visar att så inte alltid är fallet.  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom att det uppstår informationsasymmetri om det är kostsamt 
eller svårt att ta reda på agentens handlingar, kan det även uppstå i 
situationer där principalen är ointresserad av, eller oförmögen att 
ta till sig av informationen enligt vår mening. Vidare har MiFID II 
inneburit att det är svårare för agenten att tillgodose sitt 
egenintresse om detta strider mot principalens. Däremot har 
direktivet inte inneburit att den interna motivationen ändrats och 
det går därför inte att förutsätta att ett kontraktsförhållande som 
haft en principal-agent relation övergår till en stewardship relation 
när dessa problem elimineras. Genom en ökad förståelse för hur 
tvingande lagstiftningar påverkar principal-agent problem kan det 
empiriska bidraget hjälpa tillsynsmyndigheter i sitt arbete att 
hantera principal-agent problem. Uppsatsen skulle således kunna 
underlätta vidareutveckling av regleringen som finns idag, likväl 
som utformningen av framtida direktiv och lagar. Med ett 
utomstående perspektiv på vilka intressekonflikter som kan uppstå 
vid investeringsrådgivning skulle det empiriska bidraget också 
kunna vara gynnsamt för värdepappersföretag och deras arbete för 
att hantera intressekonflikter.

 



 

Abstract  

Title:  “No way you’re reading all those papers you get” - A qualitative 
case-study of how MiFID II has affected principal-agent problems 
in investment advising 

Key words:  

 

MiFID II, agency theory, principal-agent problem, information 
asymmetry, asymmetric information, conflict of interest, personal 
financial advice, performance measures, performance 
measurement, stewardship theory

Background:  

 

 

 

 

On January 3, 2018, the EU directive Markets in Financial 
Instruments Directive II (MiFID II) came into effect. The directive 
is intended to expand investor protection through eliminating 
information asymmetry and conflicts of interest in the financial 
market, while also harmonizing the regulations between nations 
within the EU. For investment advising, the directive results in 
more extensive documentation and stricter regulation of how fees 
and risks are communicated, as well as how incentives are handled; 
all with the aim of protecting investors. At the same time, the 
general public shows low interest in personal finance, as well as 
inadequate financial knowledge.  

Purpose:  

 

The purpose of this study is to further the understanding of how 
the introduction of the EU directive MiFID II has affected the 
principal-agent problem that arises during investment advising, 
from an investment firm perspective. 

Completion:  

 

This is a qualitative case-study which utilizes a phenomenological 
research perspective and an abductive approach. The empirical 
material has been collected through semi-structured interviews at 
investment firms with a total of seven respondents, whom were 
selected through goal-oriented convenience sampling.  

Conclusion:  

 

 

 

 

The study concludes that the principal-agent problems in 
investment advising have not been eliminated. According to our 
interpretation of the traditional theories, information asymmetry is 
nearly non-existent. Yet it remains a significant problem due to 
lack of interest and an inability to assimilate the information. Thus, 
we argue that the theoretical framework should be revised to 
include these barriers, as they may lead to information asymmetry. 
Conflicts of interest have been reduced, but still remain to some 
extent. Furthermore, the motivation to act based on self-interest 
still remain. Hence, the study shows that MiFID II has not turned 
the principal-agent relationship into a stewardship relationship.  

 
 

 
 



 
 
 

 

Contribution:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The theoretical contribution to information asymmetry challenges 
the assumption that the principal is interested in all the information 
that is of relevance for them. The study show that this is not always 
the case. Apart from information asymmetry arising when 
ascertaining the actions of the agent is expensive or difficult, it can 
also arise due to the principal’s lack of interest or inability to 
assimilate the information. Moreover, MiFID II has made it more 
difficult for the agent to act in their own self-interest, should it 
deviate from the interest of the principal. The directive has not, 
however, affected the intrinsic motivation of the agent. Thus, we 
cannot assume that the elimination of these problems causes a 
principal-agent relationship to transform into a stewardship 
relationship. Through an increased understanding of how binding 
legislation affects principal-agent problems, the empirical 
contribution can help regulatory bodies in their work to mitigate 
the aforementioned problems. Hence, the study may help to not 
only expand existing legislation, but also in the development of 
future legislation and directives. By providing an outside 
perspective of what conflicts of interests could arise in investment 
advising, the empirical contribution could also be of use for 
investment firms in their work to identify and manage conflicts of 
interest 
  



 

Definitionslista 
Agent:  
 

Parten i ett kontraktsförhållande vilken blir anlitad att utföra ett 
uppdrag. I den här uppsatsen innehar investeringsrådgivaren rollen 
som agent. 

 
Finansiell information:  Fakta om finansiella marknader, exempelvis årsrapporter, priser, 

regler, utdelning, osv.  
 
Icke-oberoende 
rådgivare:  
 

En investeringsrådgivare som får ge en rekommendation till 
investerare vilken endast är baserad på de egna produkterna, eller 
ett mindre antal externa produkter.  

 
Information:  
 
 

I denna uppsats avser det den typ av information som 
värdepappersföretaget lämnar till investerare i samband med 
rådgivning. Exempelvis om hur processen går till samt vilka 
kostnader som uppstår till följd av investeringsrådgivningen.  

 
Informationsasymmetri:  “[...] den ena parten har tillgång till information som motparten 

har behov av men saknar”. (Korling, 2010, s.4) 
 
Investerare:  En privatperson som köper och/eller säljer värdepapper i hopp om 

att få avkastning.  
 
Investeringsrådgivning:  
 
 
 

“Tillhandahållande av personliga rekommendationer till en 
[investerare], på dennes begäran eller på värdepappersföretagets 
initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner som avser 
finansiella instrument.” (MiFID II, artikel 4.4)  

 
Oberoende rådgivare:  
 
 

En investeringsrådgivare som utför en analys av ett stort antal 
externa produkter innan en rekommendation lämnas till 
investeraren, som då är baserad på vad som är bäst lämpat för denne 
(Konsumenternas.se, 2018). 

 
Principal:  
 

Parten i ett kontraktsförhållande vilken anlitar någon att utföra ett 
uppdrag.  I den här uppsatsen innehar investeraren rollen som 
principal. 

 
Stewardship:  Att förvalta något med ägarens bästa intresse i åtanke. 
 
Värdepapper:  Samlingsbegrepp för aktier, fonder, fondandelar, obligationer, 

optioner m.m. (konsumenternas.se) 
 

Värdepappersföretag:  
 
 

“Juridisk person vars regelmässiga verksamhet eller rörelse består 
i att yrkesmässigt tillhandahålla en eller flera investeringstjänster 
till tredjepart och/eller att utföra en eller flera 
investeringsverksamheter.” (MiFID II, artikel 4.1)
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 
 
Hushållens sparande sker i allt större utsträckning i olika typer av värdepapper (Korling, 

2010). 2015 bestod gemene mans sparande till 82% av någon form av finansiella 

instrument (Finansinspektionen 2016b). Jämfört med att ha sina besparingar på ett 

sparkonto medför det en möjlighet till högre avkastning men också större risker, vilket i 

sin tur innebär att det ställs högre krav på investeraren gällande kunskap (Korling, 2010). 

Vidare har valmöjligheterna ökat vilket ytterligare ställer investeraren inför allt mer 

komplexa beslut gällande sparande i finansiella instrument (Almenberg, 2011; 

Finansinspektionen, 2017a; Campbell, 2006). Det finns idag också ett större behov av att 

spara långsiktigt. I och med att vi lever allt längre kommer vi få ut mindre pension för att 

den ska räcka livet ut. Den som går i pension idag kan vänta sig att få ut ungefär 60-70 

procent av sin lön i pension, medan 90-talister bör vänta sig en betydligt lägre andel, 

vilket ökar vikten av att ha ett privat sparande för framtiden (Swedbank, 2018).  

 

Samtidigt som behovet både gällande kunskap om de risker investeringar medför, och 

långsiktigt sparande i sig ökar, är intresset för privatekonomiska frågor bland svenskar 

lågt. En undersökning som Finansinspektionen låtit göra visar att majoriteten av 

respondenterna inte intresserar sig för privatekonomiska frågor (Finansinspektionen, 

2015). Därtill visade undersökningen att enbart varannan svensk person hade kunskaper 

nog för att kunna svara på tre grundläggande frågor angående riskspridning, ränta, samt 

inflation. Beslut gällande långsiktigt sparande fattas dessutom relativt sällan 

(Finansinspektionen, 2017a). I och med det ökade utbudet av investeringsalternativ har 

också möjligheten till att investera mer riskfyllt ökat (Korling, 2010). Därför behöver den 

som investerar i finansiella instrument mer kunskap och finansiell information, vilket 

skapar ett beroende av investeringsrådgivning om denne inte själv har möjligheten att 

inhämta all den kunskap och finansiell information som fordras för att kunna fatta 

välgrundade beslut om investeringar (ibid). 

 

Med anledning av det är det inte förvånande att privatpersoner tar hjälp av 

investeringsrådgivning för att inte själva behöva sätta in sig i ämnet. 

Investeringsrådgivning innebär att en investeringsrådgivare (hädanefter rådgivare), som 

representant för ett värdepappersföretag, tillhandahåller personliga rekommendationer till 
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en privatperson (hädanefter investerare) angående finansiella instrument 

(Europaparlamentet och rådets direktiv, 2014/65/EU, hädanefter MiFID II, 2014). 

Rådgivare kan dessutom hjälpa investeraren att undvika misstag samtidigt som denne får 

hjälp att genomföra välgrundade investeringar (Liu et al., 2018)  

 

Investeraren befinner sig dock i ett informationsunderläge då rådgivaren har större 

kunskap och troligtvis också ett starkare intresse för investeringar och den finansiella 

marknaden. Korling (2010) belyser att investeraren har svårt att försäkra sig om att 

rådgivaren agerar för investerarens bästa. Det finns nämligen en risk att rådgivaren 

handlar efter incitament och finansiella mål som inte går i linje med investerarens intresse. 

Det kan exempelvis handla om att rådgivaren får en bonus baserat på mängden 

transaktioner denne genomför, eller typen av produkter som rekommenderas. Om detta 

egenintresse går före investerarens intresse kan det leda till en intressekonflikt. Därför är 

det svårt att som investerare kunna veta i förväg om de råd som erhålls från rådgivaren 

håller god kvalitet (Finansinspektionen, 2016b; Korling, 2010; Pålsson, 2001).  

 

För att ge investerare ett skydd mot bland annat intressekonflikter infördes EU-direktivet 

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID I) år 2004. MiFID I uppvisade dock 

flera tillkortakommanden i tillsyn och förebyggande av överträdelser (MiFID II, 2014; 

Finansinspektionen, 2018a). Direktivet lyckades inte heller hantera utvecklingen mot mer 

komplicerade finansiella instrument som uppstod endast ett fåtal år efter införandet. 

Eftersom MiFID I ansågs bristfälligt trädde EU-direktivet Markets in Financial 

Instruments Directive II (MiFID II) i kraft den tredje januari 2018 (ESMA, 2017), och 

det är också det direktivet som kommer stå i fokus i den här uppsatsen.  

 

Medan några delar är helt nya är det mesta av innehållet i MiFID II det samma som MiFID 

I, men med vissa modifieringar. Syftet med MIFID II är “att öka transparensen, ge 

investerare bättre skydd, förstärka förtroendet, ta itu med oreglerade områden och 

säkerställa att tillsynsmyndigheter får tillräckliga befogenheter så att de kan fullgöra sina 

uppgifter.” (MiFID II, 2014, (4)) Det har bland annat gjorts i form av striktare regler 

gällande provisioner och rörlig ersättning, för att undvika intressekonflikter 

(Finansinspektionen, 2018b). MiFID II innebär också att rådgivaren å värdepappers-

företagets vägnar noga måste redovisa för investeraren vilka kostnader som uppstår i 

samband med investeringen, samt vilken eventuell påverkan dessa kan ha på 
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investeringens förväntade avkastning. Finansinspektionen (2017a) anser att det har 

funnits ett stort behov av de här reglerna för att skydda svenska hushållens sparande. 

Därmed har det gett Finansinspektionen en drivkraft till att vara aktiva i utformandet av 

direktivet och arbetet med att minska problemen som kan uppstå mellan investerare och 

rådgivare vid investeringsrådgivning (Finansinspektionen, 2017a).  

 
1.2 Problemformulering 
 
Vid investeringsrådgivning finns det risk för att exempelvis principal-agent problem 

förekommer (Harris & Raviv, 1979). Inom investeringsrådgivning är investeraren 

uppdragsgivaren, eller principal, och rådgivaren uppdragstagaren, eller agent. Ett 

principal-agent problem uppstår om två underliggande problem finns (Laffont & 

Martimort, 2002). Det första problemet är att informationsasymmetri förekommer. Det 

andra problemet är potentiella intressekonflikter där uppdragsgivaren behöver beakta att 

uppdragstagaren kanske inte kommer agera i den förstnämndas bästa intresse (Eisenhardt, 

1989; Grant, 2016). En motsats till principal-agent relation är en stewardship-relation där 

uppdragsgivaren inte behöver vara på sin vakt eftersom uppdragstagaren alltid är 

motiverad att agera i uppdragsgivarens bästa intresse (Davis et al, 1997). Inom 

investeringsrådgivning skulle det innebära att rådgivarens och investerarens 

egenintressen alltid överensstämmer, och att risken för intressekonflikter därmed 

eliminerats. 

 

Det första problemet som kan uppstå vid investeringsrådgivning är 

informationsasymmetri mellan rådgivaren och investeraren (Finansinspektionen, 2016b; 

Korling, 2010). Korling (2010) definierar informationsasymmetri som “[...] den ena 

parten har tillgång till information som motparten har behov av men saknar” (2010, s.4). 

Försök har gjorts att genom lagstiftning åtgärda asymmetrin, men Finansinspektionen 

menar att det inte har varit tillräckligt (Finansinspektionen, 2017a). De anser att trots att 

mängden information som lämnas till investeraren har ökat, har det inte eliminerat 

investerarens informationsunderläge. Däremot håller inte alla med Finansinspektionen 

om att informationsunderläge behöver vara något negativt. “...rådgivarna ska ju per 

definition veta mer än vad [investerarna] vet.” anser respondent C1 i vår uppsats.  
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Vid investeringsrådgivning måste värdepappersföretaget tillhandahålla “information som 

är anpassad efter [investerarens] individuella förmåga att förstå informationen” 

(Anderson & Korling, 2012, s.9). Därtill måste en lämplighetsbedömning utföras av 

produkterna som rekommenderas till investeraren (MiFID II, 2014, artikel 25.2). Dessa 

krav skulle hypotetiskt sett kunna dämpa problemen som bristande finansiell kunskap 

medför, men det är svårt att i efterhand säkerställa att regelverken har följts då 

Finansinspektionen förlitar sig på att rådgivaren i efterhand ska ge en sanningsenlig bild 

av mötet.   

 

Det andra problemet kan kopplas till att parterna kan ha intressen som strider mot 

varandra. En undersökning som gjordes i USA, ett land som saknar statlig reglering av 

den här typen av problem, visar att investeraren riskerar att förlora på intressekonflikter 

(USA:s presidentkansli, 2015). Där intressekonflikter var närvarande var den årliga 

avkastningen i genomsnitt en procentenhet lägre jämfört med då det inte fanns (ibid). 

Inom investeringsrådgivning kan intressekonflikter till exempel vara incitament i form av 

ersättning till rådgivaren baserad på antalet transaktioner som genomförs, eller att det 

läggs tyngre vikt vid värdepappersföretagets egna derivatinstrument (Finansinspektionen, 

2016a; Finansinspektionen 2016b; USA:s presidentkansli, 2015). Finansinspektionen 

(2016a) understryker att “[d]en tydligaste intressekonflikten, där FI sett stor påverkan 

på rådgivningen, är där [värdepappers-]företaget erhåller provisioner från 

produktleverantörer”. Råden som ges är inte sällan motiverade av personlig ersättning 

till rådgivare, snarare än investerarens bästa intresse (Finansinspektionen, 2016b).  

 

För att undvika intressekonflikter mellan investerare och rådgivare är det viktigt att 

rådgivarna utvärderas på prestationsmått som går i linje med investerarnas intresse då det 

finns en korrelation mellan prestationsmått och beteenden inom en organisation (Neely, 

1999). I en intervju med Wall Street Journal (2013) hävdade Citigroups VD att “du får 

det du mäter”. I samma artikel påpekar en analytiker att en VD:s viktigaste uppdrag är 

att dels se till att rätt incitamentsstrukturer existerar inom företaget och dels att rätt 

prestationsmått används. Prestationer kan mätas via finansiella mått, som omsättning, 

räntabilitet, eller aktiepris (Merchant & Van der Stede, 2017). Det är också vanligt att 

icke-finansiella mått som kundnöjdhet, eller anställdas förmåga att arbeta i grupp, 

används (ibid). 
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Prestationsmått är ofta kopplade till incitament, vilka inte alltid leder till önskade resultat 

(Aguinis et al, 2013). I sin undersökning om incitament för verkställande direktörer 

konstaterade Harris och Bromiley (2007) att monetära incitament kunde skapa 

intressekonflikter som leder till oetiskt beteende och fusk, såsom förvanskning av 

årsrapporter och undanhållande av information, på bekostnad av både aktieägare och 

andra intressenter. Med andra ord kan monetära incitament leda till ett kortsiktigt 

tänkande som strider mot uppdragsgivarens långsiktiga intressen (Merchant & Van der 

Stede, 2017).  

 

Med anledning av riskerna som är förenade med incitamenstssystem anser vi det inte 

förvånande att bland annat Storbritannien, Nederländerna, och Tyskland sedan 

finanskrisen 2007-2008 infört stärkta regler gällande monetär och/eller icke-monetär 

kompensation för investeringsrådgivning (USA:s presidentkansli, 2015). 

Europaparlamentet och rådet valde därför att göra detta homogent för alla EU-

medlemsstater. Direktivet MiFID II syftar därmed till att stärka skyddet för investeraren 

vid investeringsrådgivning (Finansinspektionen, 2018a; Regeringskansliet, 2019; 

Financial Times, 2017). Artikel 24.10 fastslår att värdepappersföretag inte får uppmuntra 

eller mäta prestationer bland anställda “på ett sätt som står i strid med skyldigheten att 

agera i [investerarens] bästa intresse.” (MiFID II, 2014). Genom det avser direktivet att 

försöka minimera potentiella intressekonflikter som kan uppstå vid investerings-

rådgivning. Men har MiFID II på något sätt förändrat värdepappersföretagens 

incitamentssystem till investerarnas fördel?  

 

Direktivet ämnar få rådgivarens intressen att gå i linje med investeraren. Det kan också 

ses som att MiFID II ämnar eliminera de principal-agent problem som finns inom 

investeringsrådgivning genom att avlägsna informationsasymmetrin och 

intressekonflikterna som identifierades innan direktivet trädde i kraft. Vidare kan det 

därför tolkas som att MiFID II avser att förflytta rådgivaren - som tidigare var en agent - 

till en position mer lik den i stewardship theory, vilket innebär att uppdragstagaren har 

intressen i linje med uppdragsgivaren (Block, 2013; Davis et al, 1997). Därmed skulle 

principal-agent relationen övergå till en stewardship relation. Rådgivaren skulle i sin 

position som steward därmed alltid sträva efter vad som är bäst för investeraren. Den här 

tolkningen skulle kunna illustreras enligt figur 1.  
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Figur 1: Illustration över vår tolkning av MiFID IIs ämnade effekt 

 

Sammantaget finns det uppenbara belägg för att marknaden för investeringsrådgivning 

uppvisar problem med informationsasymmetri och intressekonflikter; faktorer som är 

typiska för ett principal-agent problem. Det saknas däremot studier som belyser vilken 

påverkan MiFID II haft på dessa problem. De studier som har gjorts inom området har 

varit studentuppsatser på kandidat- och masternivå (se exempelvis Hermansson & 

Lindell, 2018, och Jardesten & Järnvall, 2018) och har fokuserat på vilka anpassningar 

värdepappersföretagen behövt göra, snarare än om hur MiFID II påverkat 

grundförutsättningarna för principal-agent problem. De har inte heller inte tagit hänsyn 

till stewardship theory i sina studier.  

 

MiFID II reglerar bland annat vilka incitamentssystem som är tillåtna, vilket också är en 

del av principal-agent problemet. Hur dessa har anpassats efter direktivets införande är 

därför relevant för uppsatsen. Då investeraren inte har kunskapen om detta undersöks 

fenomenet relationen som existerar vid investeringsrådgivning, utifrån värdepappers-

företagens perspektiv. Vidare visar undersökningar att den finansiella kunskapen hos 

allmänheten är bristfällig, vilket är svårt att åtgärda via lagreglering. Det ter sig samtidigt 

inte troligt att ökad finansiell kunskap hos investerarna skulle kunna lösa samtliga 

problem förenade med informationsasymmetri och intressekonflikter. Däremot går det att 

reglera den rådgivande parten. Med anledning av det blir den rådgivande parten också 
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central i uppsatsen eftersom det är regelverket vi utgår från. Det här är ytterligare ett 

argument till att uppsatsen genomförs utifrån värdepappersföretagens perspektiv.  

 

Genom vår uppsats kommer vi få en förståelse för hur införandet av MiFID II har påverkat 

informationsasymmetrin och intressekonflikter, samt om det skapat förutsättningar för en 

stewardship-relation mellan rådgivare och investerare. Det teoretiska bidraget är att ge en 

ökad förståelse för hur principal-agent problem kan påverkas av tvingande lagstiftning. 

Det empiriska bidraget kan ligga till grund för hur tillsynsmyndigheter kan förbättra 

framtida lagstiftningar.  

 
1.3 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån värdepappersföretagens perspektiv skapa förståelse för 

vilken påverkan EU-direktivet MiFID II har haft på principal-agent problem som uppstår 

vid investeringsrådgivning. 

 
1.4 Forskningsfrågor  
  

1. Hur upplever värdepappersföretagen den informationsasymmetri som uppstår vid 

investeringsrådgivning? 

2. Hur upplever värdepappersföretagen intressekonflikter som uppstår vid 

investeringsrådgivning? 

3. I vilken utsträckning har implementeringen av MiFID II påverkat principal-agent 

relationen som uppstår vid investeringsrådgivning till att bli en stewardship 

relation?  

 
1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen är begränsad till en fallstudie gällande svensk investeringsrådgivning där vi 

kommer titta på fyra värdepappersföretag som är verksamma i Sverige. Uppsatsen är 

därmed begränsad till Sverige och hur direktivet MiFID II har påverkat 

investeringsrådgivning på den svenska marknaden. Således kommer uppsatsen också 

enbart behandla de lagar och regler som gäller i Sverige. MiFID II reglerar 

investeringsrådgivning dels för privatpersoner, dels för företag och institutioner. Vi 

kommer enbart fokusera på investeringsrådgivning för privatpersoner, som i uppsatsen 

benämns som investerare. Vi har vidare begränsat oss till att endast genomföra uppsatsen 
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utifrån värdepappersföretagens perspektiv då investerarna har ytterst begränsad insikt i 

vilka interna åtgärder värdepappersföretagen vidtagit angående exempelvis 

intressekonflikter. 
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2. MiFID II 
 
Direktivet Markets in Financial Instruments Directive I infördes under 2004 av 

Europaparlamentet och rådet (Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG). 

Antalet investerare som var aktiva på den finansiella marknaden hade ökat, samtidigt som 

utbudet av instrument och tjänster blivit bredare. Det ansågs därför finnas ett behov av att 

utvidga skyddet för investerare (ibid).                    

 

I samband med finanskrisen 2007-2008 blev det dock tydligt att MiFID I hade en del 

tillkortakommanden (BNP Paribas, 2016; Finansinspektionen, 2018a). Bland annat 

upplevdes svagheter gällande funktion och transparens på den finansiella marknaden 

(MiFID II, 2014). I Sverige upplevde Finansinspektionen (2016a) att det ofta fanns brister 

gällande kundprofilering. Många gånger hade rådgivaren hämtat in för lite och för 

svårhanterlig information om investeraren (ibid). En undersökning från  2016 som EMSA 

låtit göra visar också att en majoritet av Europas tillsynsmyndigheter varit med om att 

investerare fått rådgivning av företag som inte varit auktoriserade att ge rådgivning. Med 

anledning av dessa brister, samt det faktum att finansiella marknader utvecklats, (MiFID 

II, 2014; Finansinspektionen, 2018a) har Europaparlamentet och rådet ersatt MiFID I med 

ett nytt direktiv, 2014/65/EU Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II), 

vilket trädde i kraft den tredje januari 2018 (ESMA, 2017). MiFID II är nu bättre anpassat 

efter den komplexa marknad som råder idag.  

 

I kölvattnet av finanskrisen blev det också känt att förmågan att uppskatta vilken risk en 

investering har var bristfällig bland icke-professionella investerare (MiFID II, 2014). Med 

anledning av det beslutades det om att MiFID II skulle innehålla utökade informations- 

och rapporteringskrav. Vidare menade Europaparlamentet och rådet (ibid) att ett 

överdrivet och vårdslöst risktagande, vilket ansågs ha varit bidragande till finanskrisen, 

kunde innebära ekonomiska svårigheter för det enskilda värdepappersföretaget, för att på 

längre sikt leda till systemomfattande problem både i medlemsstaterna och globalt. 

Således inkluderades bestämmelser angående investeringsrådgivning i MiFID II, vilket 

inneburit att Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden genomgått en del ändringar 

(MiFID II, 2014; Finansinspektionen, 2017c). 
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2.1 MiFID IIs påverkan på investeringsrådgivning 
 
Tidigare var begreppet investeringsrådgivning likställt med generell finansiell 

rådgivning, men i och med införandet av direktivet blev investeringsrådgivning 

tillståndspliktig (Korling, 2010). Just inom investeringsrådgivning syftar också direktivet 

till att öka rådgivarnas skyldighet för den information och dokumentation som 

förmedlades till investeraren (MiFID II, 2014). Vid investeringsrådgivning är syftet att 

investeraren från rådgivaren ska erhålla personliga rekommendationer angående 

finansiella instrument (Oxenstierna, 2018). Rådgivaren ska, baserat på investerarens 

ekonomiska situation, placeringssyfte och annan relevant information, forma råd som ses 

vara lämpliga för investeraren. 

  

Vid rådgivning finns det fyra krav efter införandet av direktivet. Dessa är kompetenskrav, 

kundkategorisering, informationskrav samt dokumentationsplikt (Oxenstierna, 2018). 

Enligt kompetenskravet måste en person som jobbar med rådgivning ha en viss grad av 

kompetens och kunskap för att vara behörig att jobba med rådgivning. Alla 

värdepappersföretag måste enligt kravet Kundkategorisering dela in sina kunder i 

kategorierna icke-professionell investerare, professionell investerare, samt jämbördig 

motpart. Kategorin icke-professionell investerare har enligt regelverket högst kundskydd. 

Hit hör mer eller mindre alla privata investerare (ibid). För en icke-professionell 

investerare måste rådgivaren göra en bedömning om i vilken utsträckning investeraren 

förstår de risker en viss tjänst eller produkt medför. 

  

Informationskravet innebär enligt Oxenstierna (2018) att rådgivaren måste informera 

investeraren om exempelvis vilka priser som gäller, samt hur eventuella intressekonflikter 

kommer hanteras. Rådgivaren måste också samla in relevant information, analysera och 

dokumentera denna vid rådgivning med en icke-professionell investerare, enligt 

dokumentationsplikten. Vidare måste rådgivaren ta reda på vilken kunskap investeraren 

har om den aktuella produkten för att säkerställa att denne förstår vilken risknivå 

investeringen innebär. Rådgivaren måste också hämta in information om investerarens 

ekonomiska situation och mål med investeringen för att kunna rekommendera tjänster 

och produkter som är lämpliga för investeraren, med risktolerans i beaktning 

(Oxenstierna, 2018). Rådgivaren förväntas därutöver avråda investeraren från eventuella 

olämpliga åtgärder (Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, §5, 2003). 
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2.1.1 Ökat informationskrav 
 
I artikel 24 i MiFID II (2014) framgår det att all information som riktas till investeraren 

ska vara opartisk, ej vilseledande, och tydlig. Informationen ska därtill lämnas i begriplig 

form så investeraren kan ta till sig informationen, samt förstå risken som en specifik 

produkt innebär. Investeraren ska därtill tillhandahållas information angående alla 

avgifter som uppstår samt vilken effekt dessa kommer ha på investeringens avkastning. 

Informationen ska enligt direktivet ges ut årligen på investerarens begäran och då vara 

uppdelad per post. Ökade informationskrav syftar, förutom att skydda privata 

investeraren till att säkerställa att alla placerare på den finansiella marknaden ska få 

tillgång till information i tillräcklig mån för att kunna fatta välgrundade beslut (Korling 

2010). Vidare ämnar MiFID II (2014) inte bara skydda investerare mot aktörer som är 

opålitliga och inte agerar i investerarens bästa intresse, utan också för att skydda 

investerarna mot sina egna dåliga beslut, baserade på bristande finansiell kunskap (ibid).   
 
2.1.2 Lämplighetsbedömning 
 
Vid investeringsrådgivning är ett krav att de personliga rekommendationer som 

rådgivaren lämnar till investeraren ska anses vara lämpliga (Finansinspektionen, 2017b). 

Med lämplig menas att rekommendationen ska matcha bland annat investerarens mål, 

riskaptit, ekonomiska situation, samt kunskap och erfarenhet (ibid). När rådgivningen 

görs för en icke-professionell investerare, ska en lämplighetsförklaring skriftligen 

genomföras av rådgivaren (MiFID II, 2014). 

  

Rådgivaren ska kunna argumentera för varför en viss rekommendation är lämplig för 

investeraren (Finansinspektionen, 2017b). Därtill ska investeraren antas ha nödvändig 

kunskap om typen av finansiellt instrument som rekommenderas för att kunna förstå 

riskerna investeringen innebär (ibid). Det görs genom en kontroll där investeraren lämnar 

upplysningar om kunskap och erfarenhet kring instrumentet i fråga till rådgivaren (MiFID 

II, 2014). Om rådgivaren efter dessa upplysningar anser att typen av instrument inte är 

passande för investeraren ska en varning lämnas till denne. Investeraren ska också varnas 

om upplysningarna lämnas i otillräcklig form, så till vida att rådgivaren inte kan avgöra 

om instrumentet är passande eller inte (ibid). 
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2.1.3 Motstridiga incitament 
 
Det finns alltid en risk för att en intressekonflikt uppstår mellan ett värdepappersföretag 

och en investerare (Oxenstierna, 2018). Intressekonflikter är inte på något sätt otillåtet, 

men ska undvikas i största möjliga mån. Enligt MiFID II (2014) ska alla möjliga åtgärder 

vidtas för att upptäcka och förebygga samtliga intressekonflikter som kan uppstå mellan 

parterna. Exempelvis får värdepappersföretagen inte ha incitamentssystem och 

prestationsmått för sina anställda som kan riskera att investerarnas bästa intressen inte 

kommer i första hand (MiFID II, 2014). Om det trots detta inte går att förhindra eventuella 

intressekonflikter ska investeraren erhålla tydlig information om det, samt vilka åtgärder 

som vidtagits för att minska risken för att intressekonflikter uppstår. Investeraren ska 

därtill informeras om anledningen till att dessa intressekonflikter uppstår (Oxenstierna, 

2018). 

 

Vidare innebär MiFID II (2014) striktare regler kring att ta emot provisioner från 

tredjepart (Finansinspektionen, 2016a). När storleken på ersättning skiljer sig väsentligt 

mellan olika produkter skapas starka incitament för rådgivare att rekommendera den 

produkt som genererar störst ersättning, framför att agera i investerarens bästa intresse 

(ibid). Det leder till intressekonflikter som blir svåra att manövrera. Den här typen av 

provision har därför blivit betydligt mer begränsad (Finansinspektionen, 2017b). 

 
2.1.4 Produktstyrningskrav 
 
För att få ge en rekommendation om ett visst finansiellt instrument måste 

värdepappersföretaget först genomföra en noggrann kvalitetsbedömning av detta (MiFID 

II, 2014; Finansinspektionen, 2018b). Detta kallas för product governance, eller 

produktstyrningskrav. Enligt ESMAs riktlinjer (2018) bör värdepappersföretaget utgå 

ifrån vilken målgrupp som är bäst lämpad för produkten, även kallat 

målmarknadsbedömning. För varje produkt rekommenderas att värdepappersföretaget 

specificerar vilken riskaptit investeraren lämpligtvis har. Med fördel kategoriseras 

riskaptiten efter tydliga kriterier som måste uppfyllas, eftersom olika företag kan ha olika 

sätt att ange risk på.  
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Vidare rekommenderas värdepappersföretaget att bestämma vilka mål och behov som 

produkten passar för, exempelvis en viss investeringshorisont eller önskad avkastning 

(ESMA, 2018). För komplicerade produkter bör målgruppen definieras mer i detalj 

medan det för enklare produkter krävs en mindre detaljerad definition av målgruppen. 

Dessutom ska värdepappersföretaget följa upp produkten och ta i beaktning företeelser 

som kan påverka potentiell risk för att säkerställa att produkten fortfarande passar för den 

definierade målgruppen (MiFID II, 2014).   
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3. Teoretisk referensram  
3.1 Rådgivningsprocessen 
 
Processen vid rådgivning kan delas in i olika steg (Oxenstierna, 2018). Till att börja med 

behöver rådgivaren inhämta information om investeraren. Genom att ta reda på vad 

investeraren har för tidigare erfarenheter och kunskaper om finansiella placeringar, hur 

ekonomin ser ut, vilken riskvilja investeraren har samt vilka förväntningar och mål som 

finns kan rådgivaren få en bild över hur stor riskkapaciteten är samt vilka investeringar 

som är lämpliga för investeraren (ibid). När profileringen är genomförd sammanställs en 

investeringsplan. Utifrån hur ekonomiska förutsättningar, placeringshorisont och 

avkastningsbehov med mera ser ut föreslår rådgivaren sedan en lämplig allokering av 

olika typer av produkter och instrument till investerarens portfölj. Investeraren ska 

tilldelas information om vilken avkastning och risk de olika placeringarna förväntas ge 

för att denne ska förstå de för- och nackdelar dessa har. Vidare menar Oxenstierna (2018) 

att rådgivaren ska diskutera diversifiering, också internationellt, med syfte att minska 

risken i portföljen. Därtill ska rådgivaren säkerställa att investeraren väljer placeringar 

som är fördelaktiga rent skattemässigt, samt ge förslag på hur uppföljningen ska se ut.  

 

När en passande investeringsplan är upprättad är nästa steg att välja ut de faktiska 

värdepapper som ska investeras i. I det här steget menar Oxenstierna (2018) att rådgivaren 

byter fokus från rådgivning till att sälja in de olika värdepapper som anses lämpliga för 

investeraren. Slutligen gör rådgivaren en uppföljning av investeraren och dennes portfölj. 

Parterna tittar på hur det gått och gör eventuella uppdateringar av placeringar och 

investeringsplanen (ibid). De mål investeraren har kan ändras över tid, samtidigt som 

riskbenägenheten kan skifta, vilket innebär att vissa justeringar är nödvändiga. Då 

aktiemarknaden kan utvecklas rejält åt olika håll finns möjligheten att göra en 

omstrukturering av tillgångarna för att komma tillbaka till den risk och allokering som 

önskas (Oxenstierna, 2018).  

 

Teorin kring rådgivningsprocessen kommer inte behandlas under empiri och analys. Den 

är inkluderad för att ge en bakgrund till hur investeringsrådgivning går till, så att läsaren 

lättare förstår den kontext rådgivarna jobbar i.  
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3.2 Agency theory 
 
Agency theory är idag en av grundstenarna för bland annat bolagsstyrning, 

marknadsföring, redovisning och organisatoriskt beteende, både teoretiskt och praktiskt 

(Eisenhardt, 1989; Lan & Heracleous, 2010). Teorin grundar sig i att ekonomer under 60-

talet och början på 70-talet utforskade hur delad risk mellan olika parter hanterades 

(Eisenhardt, 1989). Problemen som uppstod baserades på att parterna hade skilda 

intressen, i det här fallet gällande riskaptit. Den här typen av konflikt benämns ofta som 

principal-agent problem, vilket det här avsnittet kommer handla om.  

 
3.2.1 Principal-agent problem 
 
Eisenhardt (1989) kommenterar att det tidigt utvecklades två olika skolor inom agency 

theory: positivist agency theory och principal-agent research. Den positivistiska skolan 

hade ett snävare fokus, och höll sig huvudsakligen till förhållandet mellan företagets ägare 

och dess ledning. Den försökte vidare identifiera potentiella problem som kan uppstå, 

genom en beskrivande ansats av förhållandet mellan parterna. Principal-agent research 

öppnade upp för ett större spann av förhållanden där principal-agent problem kan uppstå, 

så som mellan en konsult och ett företag, eller mellan en byggfirma och en kommun 

(Eisenhardt, 1989). Till skillnad från den positivistiska skolan ämnar denna variant att 

lösa det utifrån ett matematiskt perspektiv, som en optimering. I denna uppsats används 

en blandning av de två olika modellerna. Vi har en bredare syn på principal-agent 

förhållandet än den snäva som den positivistiska ansatsen använder, och är därmed 

närmare principal-agent research. Däremot lämnar vi matematiska optimeringsfrågor 

utanför uppsatsen, då vi ämnar undersöka huruvida de grundläggande förutsättningarna - 

informationsasymmetri och intressekonflikter - fortfarande förekommer.  

 

I sin studie från 1976 definierar Jensen och Meckling en principal-agent relation som “ett 

kontrakt under vilket en eller flera personer (principal) anställer en eller flera personer 

för att utföra en tjänst å deras vägnar (agent), och som innefattar överlåtande av rätten 

till beslutsfattande till agenten” (s. 308, egen översättning). Det grundläggande 

problemet härstammar från att om antagandet att båda parter i en sådan relation är 

nyttomaximerande stämmer, finns det en risk att uppdragstagaren inte kommer agera i 

uppdragsgivarens bästa intresse (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989; Grant, 

2016). I vår uppsats är uppdragsgivaren investeraren (P), medan uppdragstagaren är 
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rådgivaren (A). Detta illustreras i figur 2 där informationsasymmetri ses som en vägg 

mellan parterna, samtidigt som de påverkas av sina egenintressen, vilka kan leda till 

intressekonflikter. 

 
Figur 2: Egen illustration över principal-agent relationen 

 

Jensen och Meckling (1976) lägger däremot, till skillnad från senare verk inom området, 

ytterst lite vikt vid informationsasymmetri. De fokuserar istället på de kostnader som 

uppstår för att observera agentens beteende. Eisenhardt (1989) går längre och 

sammanfattar agency theory som ett försök att lösa två agency-relaterade problem. Det 

första problemet uppstår om det finns intressekonflikter, och om det antingen är väldigt 

svårt eller dyrt att få fullständig vetskap om agentens beteende. Det andra problemet 

uppstår när de två parterna har olika riskpreferenser (ibid). Stort fokus läggs på 

optimering av kontraktsförhållandet mellan de två parterna, då detta är grundstenen i 

relationen (ibid). Riskpreferenser faller dock av i senare forskning. Laffont och Martimort 

(2002) lägger, till skillnad från exempelvis Eisenhardt, mindre vikt vid riskpreferenser. 

De identifierar istället informationsasymmetri och intressekonflikter som grundstenarna 

för att det ska förekomma ett principal-agent problem. Om inte båda aspekter 

förekommer, finns det således inget principal-agent problem. I denna uppsats kommer vi 

se på principal-agent problem utifrån Laffont och Martimorts perspektiv.  

 
3.2.2 Informationsasymmetri 
 
Korling (2010) definierar informationsasymmetri som “[...] den ena parten har tillgång 

till information som motparten har behov av men saknar” (2010, s.4). Inom 

investeringsrådgivning kan det exempelvis handla om att rådgivaren har mer erfarenhet 

och kunskap kring hur relevant information hittas om marknaden, vilket kan vara svårt 
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för investeraren. Som tidigare nämnt påpekar Eisenhardt (1989) att det inte enbart uppstår 

informationsasymmetri om informationen kring vad agenten gör är av en sådan karaktär 

att det är svårt, eller till och med omöjligt, att ta reda på. Det kan även uppstå då kostnaden 

för att mäta eller ta reda på informationen är väldigt hög. Dessa aspekter kan ses som 

trösklar.  

 

Laffont och Martimort (2002) talar om två olika situationer då informationsasymmetri 

kan uppstå. Den ena situationen handlar om när uppdragstagaren inte blir bevakad av 

uppdragsgivaren, och därmed kan handla som denne vill. Detta brukar benämnas som 

moral hazard, eller ett hidden action-problem (Holmström, 1979; Varian, 2010). Varian 

(2010) menar att bristande incitament för att förvalta något efter bästa möjliga förmåga 

är vad som benämns som moral hazard. Eftersom uppdragsgivaren inte har möjlighet att 

bevaka alla handlingar som uppdragstagaren gör, innebär det att det inte heller går att 

kontraktera för att på så sätt undvika ett icke gynnsamt beteende. (Holmström, 1979; 

Picard, 1987). Vid enkla situationer skulle rent teoretiskt en total övervakning kunna vara 

möjligt, och därmed hade parterna genom avtal kunnat fastställa vilka handlingar som får 

och inte får göras. Däremot är det näst intill omöjligt och därtill oerhört kostsamt 

(Holmström, 1979).  

 

Den andra situationen handlar om att uppdragsgivaren inte har tillgång till information 

kring uppdragets kostnader eller kvalitet (Laffont & Martimort, 2002), något som ofta 

kallas för adverse selection eller hidden information-problem (Picard, 1987; Varian, 

2010). Det gäller både personlig information och information om andra saker som kan 

vara relevanta för uppdraget. Uppdragsgivaren kan därför inte veta vilken kvalitet 

uppdraget får, eller om uppdragstagaren överhuvudtaget har en viss utbildning eller 

kompetens (Varian, 2010). Inom investeringsrådgivning kan hidden information relatera 

till svårigheter att bedöma vilken kvalitet ett råd har, eller om det finns ett bättre alternativ 

än det som presenteras. Laffont och Martimort (2002) påpekar också att om 

uppdragstagaren helt saknade möjlighet att undanhålla information hade det inte existerat 

något problem, då ett tillräckligt välstrukturerat kontrakt hade kunnat eliminera risken 

som uppdragsgivaren utsätts för. I praktiken kan dock fullständig information om 

uppdragstagarens handlande inte realistiskt uppnås.  
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Sammanfattningsvis påverkas informationsasymmetri av tre aspekter; moral hazard, 

adverse selection och trösklar som hämmar inhämtningen av information. Det illustreras 

i figur 3.  

 
Figur 3: Illustration över informationsasymmetri 

 
3.2.3 Intressekonflikter 
 
Eisenhardt (1989) påpekar att agency theory har ett grundläggande antagande om att 

människor uppvisar begränsad rationalitet och agerande utifrån ett egenintresse, snarare 

än altruistiskt agerande för organisationens bästa. Genom att säkerställa att 

uppdragstagarens incitament överensstämmer med uppdragsgivarens mål går således 

risken för intressekonflikt att minska (Laffont & Martimort, 2002; Merchant & Van der 

Stede, 2017).  

 

Agentteorins syn på intressekonflikter utgår från två grundläggande antaganden. För det 

första krävs det ett antagande om att olika parter har olika mål och olika incitament 

(Eisenhardt, 1989; Laffont & Martimort, 2002). Det innebär inte bara att målen kan vara 

olika från individ till individ, utan även att individer inom en organisation kan ha 

personliga mål som inte överensstämmer med organisationens mål. Det andra antagandet 

är att uppdragsgivaren och uppdragstagaren ska ha olika arbetsfördelning (Eisenhardt, 

1989). Inom just investeringsrådgivning är målet med regleringar av intressekonflikter att 

bevara allmänhetens och investerarnas förtroende för finansiella marknaden (Kjellander 

i Örtengren, 2015). 

  

Likt Laffont och Martimorts (2002) argument att om ingen informationsasymmetri råder 

uppstår inte heller något problem, gäller det även att om ingen intressekonflikt råder 

uppstår inget principal-agent problem. Även om uppdragsgivaren hade en total avsaknad 

av insikt i uppdragstagarens agerande innebär avsaknaden av intressekonflikt att den 
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sistnämnde alltid skulle agera i den förstnämndas bästa intresse (ibid). I så fall skulle 

relationen mellan parterna kunna liknas vid en stewardship relation  

 

Intressekonflikter kan uppstå om ett företag har ett incitamentssystem som strider mot 

uppdragsgivarens bästa intresse (Merchant & Van der Stede, 2017). Incitament kan vara 

externa, oftast i form av en belöning av något slag som ska agera som morot för de 

anställda (Cerasoli et al, 2014). Om uppdragstagaren har möjlighet till monetär ersättning, 

eller om det finns icke-monetära incitament, finns det risk för att en intressekonflikt 

uppstår om dessa incitament erhålls genom att agera mot uppdragsgivarens bästa intresse. 

Incitament kan också handla om vad som motiverar en person inifrån, exempelvis 

intressanta och givande arbetsuppgifter. Samtidigt som incitamentssystem kan vara 

positivt och bidra till en arbetsplats med drivna medarbetare, kan de också leda till 

komplikationer (ibid). Således kan det uppstå intressekonflikter om uppdragstagaren mäts 

på prestationer som inte är kompatibla med uppdragsgivarens intressen. Ett exempel på 

det kan vara att uppdragsgivaren har långsiktiga mål medan uppdragstagaren på grund av 

sina prestationsmått har ett mer kortsiktigt handlande, även kallat myopia (Merchant & 

Van der Stede, 2017). Teorierna kring intressekonflikter skulle därför kunna illustreras 

enligt figur 4.  

 

 
Figur 4: Illustration över intressekonflikter 

 
Externa incitament 
I sin meta-analys av motivation och incitaments påverkan på prestation försöker Cerasoli 

et al (2014) hitta konsensus över vilket som har störst positiv effekt: externa incitament 

eller intern motivation. Författarna definierar externa incitament som ”planering som har 

förutbestämda kriterier och väl förstådda riktlinjer för hur belöningar bestäms och 

fördelas” (Greene, 2011, i Cerasoli et al, 2014, s.981, egen översättning). Dessa 

incitament inkluderar allt från monetära bonusar till icke-monetär motivation som beröm, 
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befordran, priser eller andra förmåner (Cerasoli et al, 2014; Merchant & Van der Stede, 

2017).  

  

Cerasoli et al (2014) särskiljer mellan vad de kallar directly salient och indirectly salient 

incitament, där den förstnämnda bland annat inkluderar provision och årliga bonusar. För 

att ett incitament ska vara directly salient ska det finnas en tydlig länk mellan prestation 

och incitamentet. Det ska med andra ord vara lätt för de anställda att veta exakt vad som 

krävs för att erhålla incitamentet, och de ska tydligt kunna påverka huruvida de får 

bonusen eller inte. Den tydliga kopplingen mellan vilken prestation som krävs och vilken 

belöning det resulterar i är ett tydligt argument för fördelen med directly salient 

incitament (ibid). 

  

För indirectly salient incitament gäller det motsatta, då även om incitamenten till viss 

mån beror på prestationsnivån så saknas den tydliga och direkta kopplingen mellan 

prestation och incitamentet (Cerasoli et al, 2014). Ett typexempel på dessa är grundlön. 

Det kan antas att högre prestationsnivå leder till högre grundlön, men exakt vilken nivå 

eller vilka handlingar som leder till högre lön än dock svårare att identifiera (ibid). Den 

otydliga kopplingen mellan prestation eller beteende och belöning leder till slutsatsen att 

denna typ av incitament har mindre påverkan på beteende än de fall då kopplingen är 

tydlig. I förlängning, argumenterar Cerasoli et al (2014), innebär det att i de fall då 

kopplingen mellan prestation och belöning är otydlig, kan intern motivation antas ha 

större påverkan på prestation och beteende. 

 
Intern motivation 
Intern motivation definieras av Cerasoli et al (2014) som drivande av handlingar och 

beteenden som utförs för sin egen skull, det vill säga arbetsuppgifter som kan ses som 

intressanta eller motiverande i sig. Pinder (2011, i Cerasoli et al, 2014) menar att internt 

motiverade handlingar inte behöver någon ytterligare motivation såsom ersättning för att 

ha utfört arbetsuppgifterna eller uppnått ett mål. Wiley (1997) visade dock att ”intressant 

arbete” endast rankade på femteplats i sin undersökning om vad som motiverade 

anställda. Rich (2006, i Cerasoli et al, 2014) visar å andra sidan på att anställda presterar 

bättre och är mer engagerade i sitt arbete när de drivs av intern motivation.  
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Cerasoli et al (2014) påpekar dock att flertalet andra forskare (exempelvis Kruglanski et 

al 1971; Lawler, 1969) anser att det är viktigt att särskilja på kvantitet och kvalitet när det 

kommer till utvärderingen av hur väl intern motivation kan påverka prestation. De anser 

att intern motivation har en större påverkan på arbetsuppgifter av kvalitativ karaktär, men 

mindre påverkan på arbetsuppgifter av kvantitativ karaktär. Skälet är att kvalitativa 

uppgifter ofta är mer komplexa och kräver mer engagemang från den anställda (Cerasoli 

et al, 2014). Utöver detta anser författarna att kvalitativa arbetsuppgifter ofta kräver mer 

frihet och mjukare styrning, vilket i sin tur ytterligare ökar motivationen. De menar också 

att det motsatta gäller för kvantitativa arbetsuppgifter. Dessa visar oftare hård styrning, 

då de är repetitiva och nära anknutna till processer för att öka effektiviteten, vilket 

minskar motivationen. Däremot föredrar många kvantitativa mått före kvalitativa då de 

är mer konkreta och lättare att delge (Merchant & Van der Stede, 1917; Nilsson et al, 

2010). Med anledning av variationen i motivation mellan kvalitativa och kvantitativa 

arbetsuppgifter kan således den interna motivationen anses ha varierande påverkan på 

prestation och resultat (Cerasoli et al, 2014). 

 
Prestationsmått 
Prestationsmätning har funnits som ett styrmedel länge (Neely, 1999). Merchant och Van 

der Stede (2017) påpekar att truismen “what you measure is what you get” är särskilt 

relevant när incitament eller bonus kopplas till de prestationer som mäts. De 

prestationsmått som används har mer djupgående implikationer för företaget än att enbart 

vara ett sätt att mäta vad som faktiskt blir gjort. Det är också ett konkret och tydligt sätt 

för företaget att kommunicera vilka typer av beteenden och vilka prestationer som är 

önskvärda (Merchant & Van der Stede, 2017). Är prestationsmåtten väl utformade kan 

de ha en positiv påverkan på resultatet (Ax et al, 2015; Van der Stede, 2017). Med väl 

utformade menas att måttet ska vara noga motiverat, samtidigt som personalen förstår 

innebörden med de mått som används och har möjlighet att själva påverka utfallet. 

Samtidigt kan dåliga eller fel mått ha en negativ eller oönskad effekt (Merchant & Van 

der Stede, 2017).   

 

Det är också allmänt vedertaget att beteenden inom organisationer påverkas av 

prestationsmått (Neely, 1999). En artikel i The Economist (2009) visar ett tydligt exempel 

på detta när den brittiska polisstyrkan mättes på antalet uppklarade brott med avsikt att 

reducera brottsligheten (Merchant & Van der Stede, 2017). Resultatet blev att fokus lades 
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på enkla, lättlösta brott för att nå målen, samtidigt som den organiserade brottsligheten 

blomstrade. Aguinis et al (2013) belyser ytterligare vikten av vilka prestationsmått som 

väljs. Författarna påpekar att det inte enbart är viktigt att ha strukturer och system som är 

väl utformade och rättvisa, utan även att dessa måste uppvisa en kongruens med företagets 

mål, något som också Ax et al (2015) nämner. Detta visar på att om företagets mål, 

värderingar eller kultur ändras, måste även incitamentssystemet ändras för att passa de 

nya förhållandena (Aguinis et al, 2013; Neely, 1999). Generellt kan prestationsmått ses 

som ett verktyg för att implementera företagets strategi (Anthony et al, 2014; Ax et al, 

2015; Neely, 1999). 

 

Både externa incitament och intern motivation grundar sig till stor del i prestationsmått 

(Merchant & Van der Stede, 2017). Kopplingen mellan mått och externa incitament är 

dock tydligare. En arbetsgivare behöver ett sätt att kunna mäta den anställdes prestation 

på för att kunna bedöma hur väl denne har utfört sina uppgifter, och denne kan belönas 

eller bestraffas därefter (ibid). Detta gäller oavsett om de externa incitamenten är directly 

salient eller indirectly salient, och vare sig de är monetära eller icke-monetära (Cerasoli, 

et al, 2014; Merchant & Van der Stede, 2017). 

  

Att använda sig av icke-finansiella prestationsmått har blivit allt vanligare (Ax et al, 2015; 

Ittner & Larcker, 2003). Kundlojalitet, hur nöjda de anställda är och hur stora 

marknadsandelar företaget har är exempel på prestationsmått som inte är finansiella, men 

som ändå tros bidra till ökad lönsamhet (Ittner & Larcker, 2003). Grönroos (2008) 

påpekar att icke-finansiella mått är av extra vikt för tjänsteföretag, vilket leder till att det 

bör vara centralt för värdepappersföretagen som erbjuder investeringsrådgivning. Ittner 

och Larcker (2003) hävdar dock att det är få som realiserar de fördelar som kan genereras 

av den här typen av mått. Anledningen är att det är svårt att lokalisera vilka de rätta måtten 

är, samt hur dessa sedan ska användas.  

 

Eftersom det finns fördelar med icke-finansiella mått finns det följaktligen nackdelar med 

finansiella mått. Exempelvis kan det leda till ett kortsiktigt agerande, myopia, då måtten 

ofta är baserade på företagets externredovisning (Ax et al, 2015). Finansiella mått 

fokuserar därtill mer på dåtid och ger otillräcklig information om vad som genererar 

framtida värden samt hur företaget ska gå tillväga för att uppnå strategiska mål. Dessa 

tillkortakommanden har exempelvis legat till grund för debatten om att finansiella mått 
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inte är tillräckliga, och varit ett tydligt argument för balanserade styrkort (Neely, 1999), 

vilka ämnar hitta en balans mellan finansiella och icke-finansiella mått (Ax et al, 2015).  

 
Myopia 
Om en person fokuserar på kortsiktiga vinster och belöningar är denne vad som på 

engelska kallas för myopic (Merchant & Van der Stede, 2017). Myopia innebär med andra 

ord att en person har ett kortsiktigt tänkande, vilket är en välkänd biverkning av finansiella 

styrmedel. Då vi människor tycker om att få belöningen fort finns det vissa risker med 

kortsiktigt tänkande (Nofsinger, 2002). Det kan skapa problem för ett företag som har 

både kortsiktiga och långsiktiga mål. Risken blir nämligen att de anställda enbart 

fokuserar på de kortsiktiga målen då dessa genererar belöning snabbare, vilket sker på 

bekostnad av de långsiktiga målen.  

 

Det finns också en risk för att en beslutsfattare undviker att göra vissa satsningar, som på 

lång sikt skulle vara positiva för företaget, eftersom de kan påverka möjligheten till bonus 

negativt på kort sikt (Merchant & Van der Stede, 2017). Ett företag skulle exempelvis 

kunna vara i behov av att öka kompetensen hos medarbetare i form av kostsamma 

utbildningar. Det leder till en negativ post på det kortsiktiga resultatet. Om beslutsfattaren 

i fråga får bonus baserad på hur denna resultaträkning ser ut, kan bonusen utebli om 

resultatet inte uppnår de nivåer som krävs för att ha klarat målet (ibid).  

 
3.3 Stewardship theory  
 
Stewardship theory kan ses som motsatsen till agency theory. Teorin definieras som att 

förvalta något med någon annans förtroende (Block, 2013). Teorin gäller då 

uppdragstagaren är motiverad att agera i uppdragsgivarens bästa intresse (Davis et al, 

1997). Uppdragstagaren har med andra ord mål som går i linje med uppdragsgivaren, 

vilket innebär att risken för intressekonflikter elimineras. Det kan därför råda ett 

ansvarstagande utan bevakning då det finns tillit mellan parterna, till skillnad från agency 

theory (Block, 2013). Vid investeringsrådgivning skulle det innebära att rådgivaren i sin 

position som steward alltid strävar efter vad som är bäst för investeraren.  

 

Medan en agent är mer individualistisk, har stewarden ett kollektivistiskt beteende där 

laget går före jaget (Davis et al, 1997). För en agent är övervakning dessutom nödvändigt. 

Övervakning kan däremot bli kontraproduktivt för en steward då motivationen riskerar 
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att avta om denne upplever att ett förtroende saknas (Davis et al, 1997). Medan agency 

theory är kortsiktig är stewardship theory mer långsiktig (ibid). 

 

Något som påverkar när stewardship theory och agency theory passar har att göra med 

vad det är för typ av företag (Davis et al, 1997). Stewardship theory förekommer ofta 

inom företag med en medverkans-orienterad styrningsfilosofi. Denna är passande för 

instabila och osäkra miljöer. Vid utveckling av exempelvis en produkt ligger fokus på att 

utbilda de anställda så det går att lita på dem ännu mer. Grundantagandet är att när 

anställda får utmaningar och möjlighet att ta ansvar så utvecklar de självdisciplin. Agency 

theory förekommer istället inom företag med en kontroll-orienterad styrningsfilosofi 

(ibid). Dessa befinner sig ofta i stabila miljöer där extern kontroll används för att 

säkerställa mål och krav. En kontroll-orienterad styrningsfilosofi skapar en kontext där 

uppdragsgivaren eftersträvar en principal-agent relation till uppdragstagare, medan en 

medverkan-orienterad styrningsfilosofi istället skapar en kontext där uppdragsgivaren 

eftersträvar en stewardship relation till uppdragstagaren (Davis et al, 1997). 

 
3.4 Sammanfattning och analysmodell 
 
I referensramen har de teorier som är relevanta för uppsatsen tagits upp. I följande avsnitt 

kommer en diskussion föras över hur dessa teorier kommer kopplas till empiri och analys, 

vilket mynnar ut i följande analysmodell.  

 

 
Figur 5: Illustration av analysmodell 
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Syftet med uppsatsen är att utifrån värdepappersföretagens perspektiv skapa förståelse för 

vilken påverkan EU-direktivet MiFID II har haft på principal-agent problem som uppstår 

vid investeringsrådgivning. Principal-agent problem är därmed också utgångspunkten i 

det här kapitlet. Teorier påpekar att grundstenarna till problemet är 

informationsasymmetri och intressekonflikter. Informationsasymmetri påverkas av 

eventuella trösklar för att få tillgång till information, samt transparens parterna emellan. 

Finns det moral hazard och adverse selection vid investeringsrådgivning? Vidare 

diskuteras att intressekonflikter grundar sig i att parterna har olika incitament. Det är 

därför av relevans för uppsatsen att belysa hur incitamentssystemen på de undersökta 

värdepappersföretagen ser ut. Detta påverkas dels av värdepappersföretagens 

prestationsmått, och dels av externa incitament och intern motivation. Det skulle i sin tur 

kunna leda till kortsiktigt agerande, myopia.   

 

Teorierna kring informationsasymmetri kommer kopplas samman med 

värdepappersföretagen svar kring hur rådgivarna jobbar för att dokumentera och lämna 

ut information till investerarna, för att sedan ge en analys av om informationsasymmetri 

fortfarande existerar, och i så fall i vilken utsträckning. Angående intressekonflikter 

kommer respondenterna svara på frågor gällande incitament, motivation och 

prestationsmått, samt eventuella intressekonflikter de ser. Genom att koppla ihop empirin 

med teorierna kan vi sedan avgöra om intressekonflikter fortfarande utgör ett problem. 

Genom detta kan vi sedan jämföra den nu upplevda relationen med teorierna kring 

stewardship theory för att vidare få en bild av om relationen mellan rådgivare och 

investerare har övergått från principal-agent till stewardship, och därigenom också 

besvara vår tredje och sista frågeställning.  

 

Med hänsyn till syfte och frågeställningar utgår vi i empiri och analys från MiFID II, 

Informationsasymmetri samt Intressekonflikter som ämnen. Respondenternas svar 

angående informationsasymmetri och intressekonflikter i analysen kommer kopplas 

samman med teorierna kring sagda ämnen. Respondenternas svar kring MiFID II kommer 

i första hand användas för att få en bakgrundsbild till hur investeringsrådgivning ser ut 

idag för att sedan mynna ut i en analys av hur direktivet påverkat relationen mellan 

parterna, kopplat till stewardship theory. Genom att använda oss av den här 

analysmodellen kan vi besvara syfte och frågeställningar. 
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4. Metod 
4.1 Kvalitativ studie 
 
Det finns enligt Bryman och Bell (2013) två metoder för undersökning; kvantitativ och 

kvalitativ. En kvantitativ studie handlar om att kvantifiera insamlingen av empirisk data, 

vilken ofta är i form av siffror och statistik (Ahrne & Svensson, 2015; David & Sutton, 

2016). En kvalitativ studie fokuserar istället på innebörd och mening, och använder sig 

av intervjuer och observationer som forskningsdesign (Ahrne & Svensson, 2015; 

Alvehus, 2013). Hedin (2011) menar att en del frågor, framför allt de som rör människors 

perspektiv och syn på ett fenomen, enbart kan besvaras genom kvalitativa studier. Vid 

kvalitativa metoder kommer forskaren nära observationerna och får en ökad flexibilitet 

för att, allt eftersom studien pågår, anpassa den efter vad som uppvisas (Ahrne & 

Svensson, 2015). Medan kvantitativa studier innebär beräkningar av ett fenomen kan 

kvalitativ data användas då forskaren vill studera ett fenomen som är svårt att uppfatta 

direkt (ibid). 

  

Frågeställningarna kräver utförliga beskrivningar i ord för att kunna besvaras. Således 

fungerar det inte att använda sig av siffror, eller grundliga enkäter för att få svar på 

frågorna. Uppsatsens fenomen är relationen som existerar vid investeringsrådgivning, 

utifrån värdepappersföretagens perspektiv. För att förstå fenomenet har vi undersökt hur 

principal-agent problem påverkats av införandet av MiFID II. För att undersöka hur 

värdepappersföretagen upplever förändringen som MiFID II medförde krävs en 

beskrivning, snarare än en beräkning av fenomenet. Vad som behövs är därmed 

djupgående intervjuer där representanter från värdepappersföretagen får uttrycka sin syn 

på fenomenet.  

 

Med en kvalitativ metod kunde vi genom intervjuer komma nära respondenterna och få 

nyanserade beskrivningar av fenomenet, något som inte är möjligt vid kvantitativa studier 

(Ahrne & Svensson, 2015). Starrin och Svensson (1994) menar också att kvalitativa 

studier handlar om ”att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande 

kända företeelser” (s.23). Enligt oss är företeelsen, eller fenomenet, något som är 

otillräckligt utforskat, och där det finns kunskapsluckor att fylla i. För att kunna fylla 

dessa luckor har intervjuer genomförts. Detta för att ge en nyanserad bild av fenomenet 

och samtidigt ta hänsyn till den subjektiva aspekten av värdepappersföretagens 



 
 
 

28 
 

uppfattning av fenomenet. Med anledning av det här har en kvalitativ metod varit bäst 

lämpad.  

 
4.2 Fenomenologiskt forskningsperspektiv 
 
Angående forskningsperspektiv har det fenomenologiska valts. Det fenomenologiska 

perspektivet har inte generella mönster från en översiktlig synvinkel som fokus (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Istället är det enskilda, konkreta händelser som är av betydelse. Ur 

ett fenomenologiskt perspektiv i kvalitativa studier är det respondentens uppfattningar, 

beteende och tankar kring händelser som är centralt (David & Sutton, 2016; Kvale & 

Brinkmann, 2014). David och Sutton (2016) hänvisar vidare till Webers försvar av 

“Verstehen-ansatsen” som strävar efter en större förståelse för respondenternas 

synpunkter, då detta “utgör ett väsentligt element i förståelsen av varför de gör de saker 

som de gör” (David & Sutton, 2016, s.89).   

 

Uppsatsen ämnar, som tidigare nämnts, att undersöka fenomenet relationen som existerar 

vid investeringsrådgivning, utifrån värdepappersföretagens perspektiv. För detta fenomen 

är respondenternas uppfattning av högsta betydelse för analysen. Enligt David och Sutton 

(2016) bygger det fenomenologiska perspektivet på ett antagande om att “för människor 

är verkligheten inte skild från sitt sken” (s.79). Med andra ord innebär det att om 

respondenten uppfattar fenomenet på ett visst sätt, så finns det enligt det fenomenologiska 

perspektivet ett egenvärde i denna uppfattning. Uppsatsen syftar till att undersöka 

principal-agent problem vid investeringsrådgivning. Det är en specifik situation, där 

respondentens uppfattning har varit centralt. Därmed passar det fenomenologiska 

perspektivet väl.  

 

4.3 Abduktiv ansats 
 
Generellt sett finns det enligt Bryman och Bell (2013) två skilda forskningssynsätt att 

använda vid forskning; deduktivt och induktivt. Det deduktiva synsättet grundar sig i att 

man som forskare använder sig av teorier från vilka hypotesen formas kring, för att sedan 

testa dessa mot verkligheten i form av observationer. Fördelen med ett deduktivt synsätt 

är att det är svårt för forskaren att lägga in egna värderingar i resultatet. Det induktiva 

synsättet är motsatsen där forskaren istället utgår från insamlad empiri för att formulera 

teorier utifrån denna (Bryman & Bell, 2013). 
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Det finns förutom deduktion och induktion också ett tredje synsätt; något som Alvesson 

och Sköldberg (2017) uttrycker som abduktion. Enligt författarna går forskaren under 

processen fram och tillbaka mellan empiri och teori, vilka utvecklas och modifieras allt 

eftersom studien fortskrider. Medan deduktion och induktion kan ses som ensidiga och 

orealistiska är det abduktiva synsättet mer flexibelt och mångsidigt, samtidigt som det 

bättre beskriver hur en studie i praktiken faktiskt genomfördes (ibid). Alvesson och 

Sköldberg (2017) menar också att det abduktiva synsättet ger en djupare förståelse. 

  

Det synsätt som valts i den här uppsatsen är det abduktiva. Det har valts eftersom MiFID 

II trädde i kraft i början av 2018, och har därmed enbart varit aktuellt under en kort tid. 

Vi kunde därför inte på förhand få en fullständig bild av vilka teorier som skulle vara 

relevanta och kunna appliceras för att förstå fenomenet. Således behövdes en ansats som 

möjliggjorde en kontinuerlig process mellan teori och empiri. Teorier kring principal-

agent problem, informationsasymmetri, intressekonflikter och incitament har använts och 

varit utgångspunkt för uppsatsen vid insamling av empirisk data och analysering av 

denna. Det flexibla arbetssättet utnyttjades sedan då empirin i sin tur gav en uppfattning 

av teoriernas relevans. Ansatsen har sålunda bidragit till en djupare förståelse i uppsatsen.  

 
4.4 Forskningsdesign 
 
Yin (2007) anser att fallstudier framför allt är passande då frågeställningar av slaget “hur” 

eller “varför” ställs. Fokus ligger då på rådande händelser vid en specifik situation. Vår 

uppsats har just frågeställningar av slaget “hur”, och handlar därför om att ge förståelse 

för fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Uppsatsen ämnar också att titta på ett 

konkret sammanhang; händelser vid specifika situationer. Därför lämpar sig en fallstudie 

i enlighet med Yin (2007). Fallet i den här uppsatsen är implementeringen av EU-

direktivet MiFID II på i Sverige verksamma värdepappersföretag. 

 

Enligt Denscombe (2018) är syftet med fallstudier “att belysa det generella genom att 

titta på det specifika.” (s. 85). Genom att fördjupa sig på ett specifikt fall kan en bild 

målas upp av hur ett fenomen som vanligen uppstår ser ut (Alvehus, 2013). Fallstudier 

kännetecknas således av att forskaren fördjupar sig på en, eller möjligtvis ett fåtal, 

undersökningsenheter (Denscombe, 2018). Tack vare det kan forskaren gå på djupet och 
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detaljerat utforska det valda fenomenet inom just den eller de undersökningsenheterna, 

vilket blir grunden i analysen. Genom en fallstudie har vi kunnat kartlägga vilka drag som 

är gemensamma och vad som skiljer sig åt för respondenternas upplevelser av fenomenet 

relationen som existerar vid investeringsrådgivning, utifrån rådgivarens perspektiv. 

Kartläggningen låg sedan till grund för analysen och besvarandet av frågeställningarna, 

vilket gav en ökad förståelse för fenomenet. Trots ett litet urval går det att göra en 

analytisk generalisering genom att använda resultatet till att utveckla teori (Denscombe, 

2018). Djupet som fallet ger i uppsatsen har bidragit till en ökad förståelse för hur 

värdepappersföretag har anpassat sig till MiFID II, samt hur det har påverkat principal-

agent problem inom investeringsrådgivning.  

 

Fallet i den här uppsatsen är som tidigare nämnt implementeringen av EU-direktivet 

MiFID II på i Sverige verksamma värdepappersföretag. Vi tog oss an fallet i form av att 

undersöka hur rådgivare, och andra personer som jobbat aktivt med implementering av 

direktivet, ser på MiFID II och hur det har påverkat problematiken kring 

informationsasymmetri och intressekonflikter. Dessa personer jobbar på olika 

värdepappersföretag med svensk verksamhet. Genom att vi tittat på olika 

värdepappersföretag har vi också fått en bredd som gett oss möjligheten till generalisering 

av analys och slutsats (Bryman & Bell, 2013). Undersökningens djup nås genom att vi i 

form av intervjuer fått nyanserade bilder av fallet från olika positioner inom området fallet 

berör. Genom att kolla på olika positioner får vi en mer utförlig bild över hur och när 

MiFID II påverkat värdepappersföretagen. 

 
4.5 Urval 
 
Urvalet är ett så kallat avsiktligt urval (Yin, 2013). Den här typen av urval ger mest 

relevant data eftersom forskaren har valt ut en datainsamlingsenhet som har stark 

koppling till området som intervjun avser behandla (ibid). Det är också en form av 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna har valts med anledning av att de 

var tillgängliga för forskaren (Trost, 2010; Yin, 2013). Bekvämlighetsurvalet har använts 

för att underlätta för uppsatsens genomförande. Vid insamling av empirisk data har 

exempelvis de intervjuer som inte kunnat genomföras i Linköping hållits över telefon. En 

första kontakt med ett värdepappersföretag har tagits genom våra personliga kontakter. 

Sedan har vi blivit hänvisade vidare till relevanta personer som varit villiga att ställa upp 
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på intervjuer. Att vi blivit hänvisade vidare till potentiella respondenter kan ses som ett 

snöbollsurval (Denscombe, 2018; Yin, 2013).  

Valet av värdepappersföretag är vad Denscombe (2018) definierar som “den typiska 

undersökningsenheten”. Med det menas att värdepappersföretagen är liknande andra 

värdepappersföretag som skulle kunnat användas i uppsatsen. Resultatet som erhålls 

skulle således i mångt och mycket kunna appliceras på andra värdepappersföretag, och 

därmed ses som generaliserbart (ibid). Vid fallstudier undersöks varje respondent så pass 

detaljerat att antalet många gånger är få (Hedin, 2011). Ofta rör det sig om fem till tio 

personer. För den här uppsatsen har vi intervjuat sju personer totalt, vid sex olika tillfällen 

(se tabell 1).  Vad gäller antalet respondenter nämner Hedin (2011) att ett alternativ är att 

intervjua personer tills det inte längre uppkommer nya synpunkter. Med andra ord då 

datainsamlingen kan anses vara mättad. Den kritiska läsaren kan anse att sex intervjuer 

med sju respondenter är ett knapert urval. Vi anser däremot att det räcker eftersom 

datainsamlingen blev mättad efter dessa intervjuer. Att så är fallet har troligtvis att göra 

med att respondenterna jobbar inom en bransch som är relativt homogen och har strikta 

ramar som gäller för alla aktörer på marknaden. De flesta värdepappersföretag jobbar 

därför relativt lika.  

Vid val av urval har inga specifika avgränsningar gjorts mer än att respondenterna ska 

jobba på företag med verksamhet i Sverige, och som arbetar under svensk lag. Urvalet 

har bestått av rådgivare, där majoriteten jobbat med investeringsrådgivning både före och 

efter MiFID II. Syftet med det här urvalet har dels varit att hitta skillnader mellan hur det 

var innan direktivet trädde i kraft jämfört med idag. Dels har rådgivarna också bidragit 

till en bild av hur de ser på fenomenet relationen som existerar vid investeringsrådgivning, 

utifrån värdepappersföretagens perspektiv.  

Urvalet har också bestått av ett antal personer som jobbat aktivt med implementeringen 

av direktivet MiFID II. Dessa personer har definierats som personer som jobbar med 

compliance. Vad vi tror att de här personerna kunnat bidra med, som rådgivarna själva 

inte kunnat göra, är att de har en inblick i vilka förändringar som skett, något som 

rådgivarna kanske inte reflekterat över. Rådgivarna har, enligt vår uppfattning, enbart 

tagit del av resultatet av implementeringen, medan compliance-personerna vet vilket jobb 

som legat bakom resultatet. Eftersom direktivet påverkat flera delar i 

värdepappersföretaget än enbart investeringsrådgivning har compliance-personerna 



 
 
 

32 
 

också en helhetsbild som rådgivarna saknar. Kombinationen av dessa två yrkesroller ger 

oss fler perspektiv. Justesen och Mik-Meyer (2011) nämner vidare att information 

angående intervjupersonernas anställningsår och position bland annat kan vara bra att 

samla in. Informationen kan sedan användas i analysen för att se om eventuella 

inställningar och åsikter har att göra med dessa faktorer. En översiktlig bild av urvalet av 

respondenter illustreras i följande tabell:  

 

Tabell 1: Tabell över urval 

 
4.6 Litteratur 
 
Uppsatsen inleddes med en omfattande litteraturgenomgång inom de relevanta områdena, 

så som principal-agent problem, informationsasymmetri, intressekonflikter, stewardship 

theory, samt MiFID II och annan väsentlig lagstiftning inom området för 

investeringsrådgivning. Bryman och Bell (2013) anser att litteraturgenomgång är en 

viktig del i en uppstats. Dels för att få en överblick över vilken forskning som redan har 

gjorts inom området, för att undvika upprepning. Dels för att ge större validitet till oss då 

vi därefter besitter stor kunskap inom området. Efter en litteraturgenomgång har vi också 

en bild över vilken metod för datainsamling och analys som är lämplig (ibid). 

Litteratursökningen gjordes genom systematisk sökning, vilket är att föredra om det är ett 

specifikt ämne som eftersöks (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Den gjordes också 

genom kedjesökning där en artikel eller annan litteratur leder forskaren vidare till andra 

relevanta källor (ibid).  

Litteraturinsamlingen har främst skett via Linköpings Universitet och dess digitala 

databaser. Bryman och Bell (2013) beskriver den typen av bibliografiska databaser som 

en ytterst värdefull källa till elektroniska tidskrifter. För att litteratursökningen skulle bli 

så expansiv som möjligt användes både svenska och engelska nyckelord. Exempel på 

nyckelord som användes är ”agency theory”, ”principal-agent problem”, “stewardship 

theory” ”informationsasymmetri”, ”asymmetric information”, ”intressekonflikt”, 
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”incentive system” och “performance measures”. Dessa sökningar gjordes ofta i 

samband med nyckelorden ”finance”, ”investment” och ”securities” för att hitta källor 

relevanta för vårt fokus. Dessa sorterades sedan efter antal citeringar och publikationsår. 

För agency theory har Jensen och Meckling (1976) och Eisenhardt (1989) varit av särskilt 

värde för uppsatsen, då dessa är centrala för att förstå utvecklingen av agency theory. 

Handledaren för uppsatsen har därtill väglett i sökandet av relevant litteratur. Litteraturen 

som använts har varit publicerade källor. Eftersom majoriteten hittats genom 

universitetsbibliotekets databaser har de också genomgått en kvalitetsgranskning, vilket i 

regel ger dem mer trovärdighet (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Yin (2013) menar 

att det idag är allt viktigare att som forskare kunna visa på sin förmåga att identifiera det 

väsentliga i forskning. En litteraturgenomgång har bidragit till just det genom vår 

behärskning av relevant litteratur.  

 
4.7 Empiriskt material 
 
För den här uppsatsen har det empiriska materialet samlats in både genom en 

dokumentstudie och semistrukturerade intervjuer. Dokumentstudien har först fungerat 

som bakgrundsdata och legat till grund för problematisering och syfte. Den har också 

varit utgångspunkten i intervjuguiden för intervjuerna. Därefter har dokumentstudien 

fungerat som ett komplement till intervjuerna.  

 
4.7.1 Dokumentstudie 
 
Ofta används dokumentstudier som bakgrundsdata eller komplement till intervjuer, vilket 

är precis så dokumentstudien har använts i det här fallet (Tjora, 2012). För en 

dokumentstudie används i huvudsak dokument som framställts av andra anledningar än 

forskning. De dokument som har använts är direktiven MiFID I och MiFID II, en typ som 

Tjora (2012) kallar för generella då det är lagar. Dessa dokument var befintliga redan 

innan uppsatsen påbörjades. De är också vad som kallas för primärkällor, eftersom det är 

de faktiska direktiven, och inte tolkningar av dessa (Bell & Waters, 2016). Vi har dock 

också använt oss av sekundärkällor i form av exempelvis Finansinspektionen, vilka ger 

tolkningar av direktiven. Då redan befintliga dokument studerats insamlas information 

om ett sakförhållande i en viss kontext (ibid). Det är därför väsentligt att notera när, var, 

och av vem dokumentet skrivits för att förstå sammanhanget. För den här 

dokumentstudien är det exempelvis värt att tänka på att det första direktivet, MiFID I, 
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utformades innan finanskrisen 2007-2008. Det är av relevans då direktivet inte har 

anpassats efter vad som skedde under finanskrisen. Båda direktiven är också upprättade 

av Europaparlamentet och rådet. MiFID II är således generellt för hela EU och inte 

anpassat för individuella länder.  

 
4.7.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Uppsatsens empiri samlades in i form av intervjuer med rådgivare och andra personer 

som på något sätt haft en direkt koppling till implementeringen av MiFID II inom 

värdepappersföretaget. Alvehus (2013) menar att intervjuer är “...ett effektivt redskap för 

den kvalitativa forskaren, eftersom hon genom att interagera med sina respondenter kan 

[…] få reda på hur olika personer ser på ett händelseförlopp…” (s. 80). Författaren 

menar också att det är en nästintill nödvändig metod för att ta reda på hur människor 

handlar och tänker. Uppsatsen ämnar att förstå relationen som existerar vid 

investeringsrådgivning, utifrån värdepappersföretagens perspektiv. För att kunna få en 

nyanserad bild av hur värdepappersföretagens representanter tänker och ser på fenomenet 

blev det nödvändigt att genomföra intervjuer. Skulle empirisk data istället samlats in 

genom enkäter hade inte bilden av fenomenet blivit lika nyanserad, då möjligheten att 

ställa följdfrågor gått förlorad.  

 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Det innebär att intervjun följer specifika 

teman och frågeställningar, men ändå ger utrymme för respondenten att svara fritt och 

vara med och påverka intervjun i form av att inflika med annan relevant information 

(Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013). Den här typen av intervjuer är därmed mer 

flexibla än strukturerade intervjuer. Vanligtvis utgår intervjuaren från en intervjuguide, 

vilket har gjorts också här för att säkerställa att alla relevanta områden berörts. En 

semistrukturerad intervjumetod är enligt Bryman och Bell (2013) passande då forskaren 

har ett tydligt inledande fokus, framför om denne vill göra en mer allmän undersökning 

av ett område. Inom investeringsrådgivning är det specifikt informationsasymmetri och 

intressekonflikter som önskas undersökas i den här uppsatsen. Det blir därför passande 

att hålla semistrukturerade intervjuer då det är en specifik del av området 

investeringsrådgivning som undersöks.  
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4.7.3 Förberedelser inför intervjuer 
 
Den första kontakten med respondenterna har främst skett via mejl. Vid de flesta tillfällen 

har vi fått respondenternas mejladresser genom personliga kontakter, och ibland har de 

personliga kontakterna hört av sig till respondenterna, vilka sedan mejlat till oss. Vid ett 

enstaka tillfälle ringde en respondent direkt till oss för att boka in en tid för intervju. Vid 

den första kontakten presenterades kort uppsatsens syfte samt en enklare 

problematisering. Vid visat intresse angavs sedan förväntad tidsåtgång för intervjun för 

att på så vis underlätta för respondenten i planerandet för när intervjun skulle kunna ske. 

Tack vare det fria schemat vi har, har vi kunnat vara flexibla och anpassa oss efter när det 

fungerat bäst för respondenten att genomföra intervjun.  

 

Innan intervjuerna påbörjades framställde vi en intervjuguide som sedan var 

utgångspunkt för intervjuerna (se bilaga 2 och 3). Denna guide bestod av ett antal teman 

som var grunden för intervjun, samt några underrubriker till varje tema. Eftersom urvalet 

består av två olika roller inom värdepappersföretagen har dessa underrubriker sett lite 

olika ut för respektive roll. Intervjuguiden har likt Bryman och Bells (2013) 

rekommendation strukturerats på så vis att det finns en naturlig, röd tråd mellan de olika 

teman den innehåller. Vidare föreslår författarna att frågorna som ställs inte ska vara 

ledande, men ändå vara utformade så till vida att de underlättar svar på frågeställningarna 

undersökningen har, något som tagits med i beaktning vid framställande av intervjuguide. 

Att intervjuer har valts som metod för insamling av data är som tidigare nämnt för att 

komma åt respondentens tankar och uppfattning av fenomenet. I samband med att 

intervjuguiden utvecklades diskuterade vi därför hur eventuella frågor kunde ställas på 

bästa sätt för att vara fria från eventuella fördomar, samt leda till utförliga och nyanserade 

svar. Genom att ha öppna frågor har också respondenten möjlighet att få fram synpunkter 

som forskaren kanske själv inte tänkt på (David & Sutton, 2011). De frågor som ansågs 

vara av högsta relevans skrevs ut i intervjuguiden för att säkerställa att de ställdes, om 

svaren inte kom via någon annan fråga.  

 
4.7.4 Genomförande och dokumentation av intervjuer 
 
När en intervju ska genomföras är det mycket som behöver tas i beaktning (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Hur ska intervjun hållas? Var ska intervjun hållas? Hur ska intervjun 

dokumenteras? Hur ska transkriberingen gå till? Vi gav respondenterna friheten att själva 
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välja var intervjun skulle genomföras med syfte att få dem att känna sig trygga, vilket är 

viktigt (Trost, 2010). Dessutom ville vi att det skulle vara så lättillgängligt för 

respondenterna som möjligt. Att respondenten själv får välja plats för intervjun minskar 

därtill risken för att intervjun ses som ett stressmoment om eventuella 

lokaliseringsproblem eller dylikt uppstår (ibid).  

 

Vi närvarade båda på samtliga intervjuer. Det är något som inte är speciellt vanligt, då 

det anses vara oerhört kostsamt (Bechhofer et al, 1984, i Bell, Bryman & Harley, 2019). 

I det här fallet är kostnader däremot inte en relevant faktor. Eftersom majoriteten av 

intervjuerna hållits över telefon valde vi att utnämna en av oss till huvudintervjuare för 

att minska risken för att prata i mun på varandra. Denna person stod för att ställa 

majoriteten av frågorna och föra samtalet vidare, medan den andra intervjuaren kunde 

föra eventuella anteckningar och flika in med relevanta frågor som uppstod under 

intervjuns gång. Det är en av fördelarna som Bechhofer et al (1984) ser med att vara två 

intervjuare (Bell, Bryman & Harley, 2019). En av intervjuerna hölls med två respondenter 

samtidigt på respondenternas begäran. För att vara säkra på att bådas åsikter kom fram 

var vi noga med att uttryckligen fråga respektive respondent efter dennes syn på ämnet. 

Denna intervju hölls på respondenternas kontor, med anledning av att det var mest 

tillgängligt för dem. Det skapar som tidigare nämnt också en trygghet för respondenterna, 

i enlighet med Trost (2010). 

 

Att göra intervjuer över telefon kan ses som negativt då det inte går att se varandras 

kroppsspråk, samt att risken för att missförstå eller inte höra en fråga ökar. Att vi ändå 

valde att genomföra intervjuerna över telefon var för att alternativet många gånger var att 

inte hålla intervjuerna alls. Vissa respondenter hade nämligen inte tid eller möjlighet att 

ta emot oss för intervju. Att åka till olika platser för att genomföra intervjuerna hade 

dessutom tagit mycket tid från arbetet med uppsatsen. Det i sin tur kunde ha lett till en 

sämre kvalitet på intervjun.  

 

Intervjuerna tog olika lång tid att genomföra och sträckte sig mellan 47 och 66 minuter. 

Samtliga intervjuer avslutades sedan med att respondenterna fick möjlighet att göra 

eventuella kompletteringar till vad som redan sagts. Detta för att inte riskera att viktiga 

synpunkter missas. Intervjuerna har därtill, med respondenternas godkännande, spelats 

in. Trost (2010) menar att fördelarna med det är att forskaren dels kan lägga allt fokus på 
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respondenten, och inte behöver föra anteckningar. Dels kan forskaren gå tillbaka och 

lyssna flera gånger om, samt skriva ut en exakt transkribering av vad som sagts. Justesen 

och Mik-Meyer (2011) menar därtill att det är näst intill omöjligt att göra tillräckligt 

utförliga anteckningar för att de senare ska kunna vara användbara för analys. 

 
4.8 Bearbetning och analys av data 
 
Efter varje intervju genomfördes en transkribering. Det är en tidskrävande process, men 

det gör också analysen lättare (Bryman, 2018; Denscombe, 2018). För att försäkra sig om 

att transkriberingen blivit korrekt lyssnade båda igenom samtliga intervjuer. I samband 

med transkriberingen har vi slipat till materialet i enlighet med Denscombe (2018) för att 

det ska bli mer lättförståeligt då människor ofta talar i ofullständiga meningar. Uppenbara 

upprepningar som gjorts i samband med att respondenten formulerat en tanke har därför 

tagits bort. För att få ett bättre flyt i transkriberingen har dessutom instämmande ord och 

ljud tagits bort när de skett mitt under en sagd mening. Vi har även kontinuerligt 

diskuterat empirin för att säkerställa att vi har samma tolkning av den data som samlats 

in.   

Att på något sätt sortera empirin bidrar till en ordning inför analysen (Ahrne & Svensson, 

2015). Datan har därför först delats in per ämne. Dessa ämnen är MiFID II, 

Informationsasymmetri samt Intressekonflikter. Inom varje ämne har vi sedan letat efter 

teman och samband vilket både Hedin (2011) och Denscombe (2018) rekommenderar. 

Det här momentet gjorde båda två på varsitt håll för att sedan tillsammans gå igenom vad 

vi kommit fram till. Vi har också letat efter svar på frågor inom respektive ämne. 

Gemensamt sammanställdes sedan empirin i text. Materialet har reviderats flertalet 

gånger för att under analysens gång gå från en öppen sortering till en mer fokuserad 

sortering av de teman och samband som hittades (ibid). När vi hade analyserat ett ämne 

förde vi en sammanfattande diskussion för att konkretisera vad vi genom analysen av 

ämnet kommit fram till.  

Efter att ha analyserat de olika ämnena var för sig har vi tittat på helheten för att dra 

paralleller och hitta samband mellan de olika ämnena. Genom analysen har vi sedan 

kunnat dra slutsatser kring hur respondenterna ser på informationsasymmetri och 

intressekonflikter samt hur MiFID II påverkat rådgivarnas relation till investerarna.  
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4.9 Kvalitetsutvärdering 
 
För att få en bild av vilken kvalitet en studie har är validitet och reliabilitet två aspekter 

att ta hänsyn till (Bryman & Bell, 2013). Med andra ord; görs det som är sagt ska göras, 

och kan det som görs replikeras? Följande avsnitt är en utvärdering av i vilken 

utsträckning uppsatsens metod förhåller sig till dessa begrepp. Begreppen validitet och 

reliabilitet är enligt Trost (2010) nära anknutna till kvantitativ forskning som bygger på 

hög grad av standardisering av studier, objekt och process, vilket författaren menar är av 

mindre relevans för kvalitativa studier. Därmed blir fokuset på trovärdighet, 

överförbarhet och tillförlitlighet istället viktigt vid kvalitativa studier. Avsnittet tar också 

upp etiska aspekter, vilka enligt Bryman och Bell (2013) bör tas hänsyn till vid 

företagsekonomisk forskning.  
 
4.9.1 Validitet 
 
Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att validitet handlar om ifall resultatet i studien 

speglar forskningsfrågan. Det vill säga; mäter studien det den säger att den mäter? Det är 

också vanligt att dela upp validitet i intern och extern validitet (Bryman, 2011; Trost, 

2010; Tsang, 2014). Med intern validitet inom kvalitativ forskning avses giltighet, som 

Jacobsen (2015) kallar det, eller trovärdighet, som Bryman (2011) och Trost (2010) kallar 

det. Med extern validitet inom kvalitativ forskning avses överförbarhet (Bryman, 2011).  

 
Intern validitet 
Giltigheten, eller trovärdigheten, för data är starkt beroende av dess källor (Jacobsen, 

2015). Det finns inte heller någon garanti för att den information som inhämtas från källan 

är riktig. Det är därför av stor vikt att kritiskt fundera över hur benägen källan är att vara 

sanningsenlig. I uppsatsen har respondenterna haft en direkt koppling till fenomenet som 

undersöks, vilket gör dessa till primärkällor (Jacobsen, 2015). Författaren nämner också 

att en källa med mycket kunskap inom området ger högre validitet. Eftersom 

intervjupersonerna i uppsatsen är experter inom sitt område och direkt kommer i kontakt 

med fenomenet är det rimligt att se dem som valida. Vad som däremot behövs ha i åtanke 

är att det som sägs i en intervju är kontextberoende, vilket innebär att det inte kan ses som 

en direkt spegelbild av verkligheten (Alvesson & Deetz, 2000). Bilden som ges är således 

inte objektiv, utan har respondentens värderingar invävda. 
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Extern validitet 
Extern validitet, eller överförbarhet, avser å andra sidan studiens generaliserbarhet. 

Lincoln och Guba (1985, i Bryman, 2011), menar att extern validitet uppnås genom en 

“fyllig redogörelse” (Bryman, 2011, s. 355). Med andra ord är det genom den kvalitativa 

forskningens djup som studien får extern validitet, till skillnad från den kvantitativa 

forskningens, vilken bygger på bredd (ibid). Denna definition av extern validitet är 

ytterligare ett argument för uppsatsen val att genomföra djupgående intervjuer där 

respondenterna fick möjlighet att svara utförligt och detaljerat. Bryman och Bell (2013) 

anser att det finns kritik gällande om studien kan ses som generell och representativ för 

andra fall, då kvalitativ forskning oftast görs inom ett avgränsat område. Kritiken 

angående generaliserbarhet återfinns även, bland annat, i Alvehus (2013) och Yin (2007). 

Alvehus (2013) påpekar att fallstudier ämnar “illustrera ett mer allmänt förekommande 

fenomen” (s. 75) utifrån det enskilda fallet, men att det inte nödvändigtvis leder till belägg 

för empiriska generaliseringar.  

Flyvbjerg (2006) försvarar å andra sidan fallstudier och påpekar att de inte bara bidrar 

med nytta, utan även är nödvändiga för att uppnå fullständig förståelse. Flyvbjerg menar 

att äkta expertis inom ett område endast kan uppnås genom förståelse och kunskap om 

tusentals olika fall. Med det inte sagt att det enstaka fallet saknar värde i sig; det är i 

fallstudiens djup som dess värde finns. Vidare försvarar Flyvbjerg det enskilda fallets 

generaliserbarhet, och menar att tydliga exempel från verkligheten inte bara är 

underskattade inom vetenskapen, utan även centralt för både teori- och 

generaliseringsprocessen. I den här uppsatsen undersöks ett fall inom en homogen 

bransch. Därför kan värdepappersföretagen ses som vad Denscombe (2018) kallar för 

typiska undersökningsenheter; ett argument till varför uppsatsen ändå anses vara 

generaliserbar. Likt Flyvbjerg tar Tsang (2014) en liknande ståndpunkt och försvarar 

generaliserbarheten i fallstudier. Denne argumenterar att värdet av empirisk 

generaliserbarhet är underskattat. Vidare menar Tsang att fallstudier är lämpade för såväl 

empirisk och teoretisk generalisering som prövning av falsifierbara teorier.  

Även om exempelvis Yin (2007) kritiserar fallstudier anser författaren att fallstudier är 

lämpliga för generalisering av teori. Med hänsyn till detta har vi strävat efter att ge en 

mer nyanserad bild av teorier kring informationsasymmetri och intressekonflikter samt 

hur de relaterar till varandra.  Det råder delade uppfattningar om den empiriska 

generaliserbarheten fallstudier har, men i enlighet med Denscombes (2018), Flyvbjergs 
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(2006), och Tsangs (2014) har vi kunnat dra slutsatser angående hur det fungerar i den 

valda branschen. Uppsatsen kan också ligga till grund för djupare förståelse om hur 

tvingande regelverk påverkar principal-agent relationer i andra branscher, och nyansering 

av befintliga teorier. 

 
4.9.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar om ifall det vid en liknande situation går att 

upprepa undersökningen och därmed komma fram till samma sak (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Hur forskaren väljer att genomföra en studie i form av metod, design och 

analys, har betydelse för resultatet (Jacobsen 2015). Vid intervjuer kan exempelvis den 

så kallade intervjuareffekten uppstå (ibid). Det innebär att intervjuaren på något sätt 

påverkar utfallet, i sättet denne är på eller upplevs, vilket leder till att empirin inte blir 

lika objektiv (Ahrne & Svensson, 2015). 

  

Jacobsen (2015) trycker också på att noggrannheten vid dokumentation av data är av vikt 

för reliabiliteten. Människan kan inte komma ihåg stora mängder detaljerad information 

och det finns därför en risk att respondenternas svar förvrängs om de inte dokumenteras 

korrekt och så nära inpå intervjun som möjligt (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2015). 

Det skulle därmed skapa en felkälla. Alla intervjuer har spelats in vilket innebär att 

transkriberingen blivit exakt och inte gett utrymme för omformulering och egengjorda 

tolkningar av respondenternas svar. Även Bryman (2011) betonar vikten av 

dokumentation, men utvidgar detta till dokumentation av hela forskningsprocessen. 

Bryman (2011) menar att reliabilitet, eller pålitlighet som han väljer att kalla det inom 

kvalitativ forskning, bäst uppnås genom kontinuerlig granskning av forskningsprojektet 

av kollegor under projektets gång. Det kan sägas ha uppnåtts i den här uppsatsen genom 

löpande återkoppling från handledaren samt via seminarium med andra uppsatsskrivare 

under uppsatsen gång.   

 

4.9.3 Etik 
 
Det finns vissa etiska frågor som bör tas i beaktning vid företagsekonomisk forskning 

(Bryman & Bell, 2013). Fyra av dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, samt nyttjandekravet (ibid). Redan vid första 

kontakten med respondenterna informerade vi utförligt vad uppsatsen syfte var samt hur 
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intervjun skulle gå till. Enligt Bryman och Bells (2013) definition av informationskravet 

har det där med också uppfyllts. Samtyckeskravet innebär att respondenten ska vara 

medveten om att det är helt frivilligt att ställa upp på en intervju och att denne när som 

helst har rätt att avbryta om han eller hon vill (ibid). När respondenterna väl förstått 

innebörden av uppsatsen blev de därför informerade om dessa rättigheter när intervjuerna 

inleddes. Konfidentialitets- och anonymitetskravet och nyttjandekravet handlar om hur 

uppgifterna om respondenten, samt data som samlas in, hanteras (Bryman & Bell, 2013). 

Personuppgifter måste förvaras säkert så obehöriga inte kommer åt dem, och hållas 

anonyma, medan empirin enbart får användas för det ändamål den är avsedd för. 

Respondenterna fick därför möjlighet att själva bestämma om deras titel och företag fick 

användas, samt om intervjuerna fick bli inspelade för transkribering, för att säkerställa att 

deras integritet skyddas. Samtliga filer som innehöll känslig data har sparats på 

krypterade enheter, eller via vedertagna och säkra tjänster som OneDrive, vilken 

universitetet tillhandahåller. Med hänsyn till nyttjandekravet har det empiriska materialet 

enbart använts för att uppfylla uppsatsens syfte.  

 

Eftersom respondenterna jobbar på värdepappersföretag omfattas de av banksekretess, 

och har därför tystnadsplikt (Konsumenternas.se, 2015). Banksekretess innefattar alla 

uppgifter som en investerare lämnar till ett värdepappersföretag. Det gäller både 

ekonomisk information, och annan privat information (ibid). Skulle en banktjänsteman få 

reda på något om investeraren i fråga via någon annan källa än från personen själv, 

innefattas också det av tystnadsplikt (ibid). Banksekretessen innebär därtill att det inte får 

röjas om en specifik investerare överhuvudtaget är kund hos värdepappersföretaget 

(Oxenstierna, 2018). Banksekretessen upphör inte heller om någon slutar vara kund i 

värdepappersföretaget, eller om någon banktjänsteman avslutar sin tjänst. Detta gäller för 

att skydda investerares integritet (Oxenstierna, 2018) 

Då det finns strikta regler för vad respondenterna får och inte får säga hade det kunnat 

vara svårt att få svar på vissa frågor. Vi har därför varit noga med att se till att 

intervjuguiden är utformat på så sätt att ingen enskild investerares specifika uppgifter 

behövts. Inte bara för att respondenterna inte kan svara på en sådan typ av fråga, utan 

också för att de inte ska känna någon press över att behöva göra det. Istället är det allmän 

information kring relationen som existerar vid investeringsrådgivning från respondentens 

synvinkel som efterfrågats. 
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5. Empiri  
 
Följande avsnitt går igenom den empiriska data som samlats in. Denna är indelad efter 

tre ämnen; MiFID II, Informationsasymmetri, samt Intressekonflikter. Strukturen speglar 

både hur intervjuerna genomfördes och den analysmodell som presenterades i den 

teoretiska referensramen. Först tas förändringarna som MiFID II medförde upp för att ge 

en övergripande bild. Därefter behandlas informationsasymmetri och intressekonflikter, 

vilka är centrala för att uppfylla studiens syfte.  

 

5.1 MiFID II 
 
C2 menar att MiFID II huvudsakligen skrevs för att hantera de utmaningar som finns i de 

sydeuropeiska länderna, men att direktivet appliceras i hela EU för att säkerställa att 

reglerna är lika i alla länderna. Respondenten, tillsammans med C1, menar vidare att 

syftet med regelverket är att fler investerare ska förstå vad de köper, vilka risker som tas 

och vad det kostar. Därtill ska de vara förvissade om att de placeringar som görs är för 

deras bästa och inte för värdepappersföretagens bästa. 

 

5.1.1 Nya krav 
 
Respondenterna har delade meningar om hur stora förändringar det blivit i och med 

införandet av MiFID II. C4 påstår att ”MiFID I vänder ju verkligen upp och ner på saker 

och ting” och att man inför implementeringen av MiFID II tyckte ”’nä vänta nu, det är 

samma sak som, det här är ju MiFID I.’ Det är några saker, några få saker där det har 

skett nån ändring.” C1 hävdar däremot att det var mer att göra inför implementeringen 

av MiFID II än MiFID I. Respondenten nämner dock att i och med införandet av det andra 

direktivet gjordes implementeringen på koncernnivå, vilket värdepappersföretaget inte 

hade gjort för det första direktivet. ”Så det blir betydligt mer komplext på det sättet 

också.” Resterande respondenter håller i mångt och mycket med C4 framför C1. C2 anser 

exempelvis att skillnaden mellan regelverken är ”inte massiv, men absolut tydlig”. 

  

Enligt respondent C4 finns det ett fåtal stora förändringar i regelverket MiFID II när det 

kommer till just investeringsrådgivning. Det handlar dels om att varje produkt som ska 

rekommenderas måste genomgå produktstyrningskraven. I och med den ökade 

kvalitetsprövningen, att en målmarknadsbedömning ska utföras, och att viss information 
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ska sammanställas om varje enskild produkt, har det inneburit att antalet produkter som 

värdepappersföretaget tillhandahåller har minskat rejält, enligt C1. R1, som jobbar för 

samma arbetsgivare, bekräftar vad C1 säger: ”Nu har vi bantat ner det från typ 1200-

1300 [produkter]  till, vet inte om vi ska landa runt 400 i slutändan kanske.”   

  

Att lämplighetsbedömningen numera är lagstadgad är också nytt enligt C4. Det är en 

punkt som även C1 nämner. Innan var det enbart riktlinjer från ESMA. Det finns enligt 

C4 nu också högre krav på vad rådgivarna ska kunna. Exempelvis finns det en katalog på 

åtta saker som det ska säkerställas att rådgivarna kan. Utöver det måste alla rådgivare 

också ha en Swedsec-licens, vilket både C4 och R3b påpekar. 

  

Majoriteten av respondenterna anser att varje möte, efter införandet av MiFID II, nu tar 

längre tid att genomföra. På värdepappersföretag 2 har ett nytt rådgivningssystem 

implementerats internt. Systemet är enligt R2 utformat så att ”den dokumentation som 

görs per automatik ska vara anpassad, så den är rätt och riktig enligt MiFID II.” I och 

med det nya systemet har processen för ett möte blivit längre eftersom rådgivarna dels 

behöver lära sig ett nytt system och dels behöver göra mer saker. Också C4 nämner att 

värdepappersföretag 4 infört ett nytt system internt i och med MiFID II. 

  

R2 påpekar att det nu är tydligare dokumentation som lämnas ut till investerarna. Det är 

enligt respondenten i dagsläget mer ”fokus på att klargöra exakt vilka avgifter man 

betalar för de råd eller den produkt man köper”. Något som R3a, R3b och C1 håller med 

om. R1 ser det som något positivt. C1 nämner vidare att kostnaderna ska redovisas både 

i kronor och procent. MiFID II specificerar däremot inte vad dessa procentsatser ska vara 

baserade på. Det vill säga, gäller det exempelvis totalt belopp eller varje produkt var för 

sig? Dessa kostnader ska därtill skrivas ut helt i onödan, påpekar R3a och R3b. C4 nämner 

vidare att investeraren sedan ska skriva på tonvis med papper. Över lag nämner alla 

respondenter att det nu är mer fokus på avgifter. Förutom att det nu är tydligare i 

redovisning av kostnader har också paketeringen av tjänster rensats upp och förtydligats 

enligt C2. C4 och C1 nämner att det idag även är tydligare hur investerare ska informeras 

om att en aktör är av det icke-oberoende slaget. Vidare kommenterar C1 att det därtill 

också finns högre krav på att informera och lämna bevis på att ersättning från tredje part 

leder till en kvalitetshöjning för investeraren. I den här uppsatsen utger sig inget av 

värdepappersföretagen för att vara av det icke-oberoende slaget.  
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Det är inte bara avgifter som idag kräver mer dokumentation, utan också andra områden. 

Till att börja med måste varje möte, enligt R3a och R3b, idag inledas med att göra en 

kundkännedomsutredning, varpå inga affärer får genomföras innan det momentet är slut. 

R3a och R3b nämner vidare att investerarnas innehav behöver kartläggas mycket 

tydligare nu än innan MiFID II. Förut räckte det med att notera att investeraren hade vissa 

innehav hos andra aktörer medan rådgivarna idag behöver samla in exakt information om 

varje enskilt innehav. Både gällande typ av produkt och summa. R3a och R3b nämner 

också att det i dagsläget även är ett krav på att motivera varje rekommendation som ges, 

samt varför andra rekommendationer inte gjordes. Det handlar dels om typen av produkt 

och dels om just den specifika produkten. 

 

5.1.2 Problem till följd av direktivet 
 
C2 ser att ett av de stora problemen med direktivet MiFID II är att det inte utgår ifrån 

investerarnas behov och preferenser. Istället är det fokus på risk och på att skydda 

investerarna. Men de är inte intresserade, vilket också R1 påpekar. C2 nämner att 

investerarna vill att det hela ska vara enkelt. ”… [investeraren] vill ha ett bra råd och en 

bra portfölj av sparande och ju längre tid och ju mer omständligt det blir, ju större risk 

är det att du faktiskt inte gör nån [investering].” Respondenten nämner vidare: ”… att 

skydda [investerare] är inte alltid samma sak som att göra det enkelt för [investerare]”. 

C2 ser att det i och med de längre och krångligare processerna har bildats en paradox. 

Något som även C4, R3a och R3b antyder. Vidare anser C2 att direktivet saknar en balans 

mellan investerarnas behov och preferenser, och regelverkets fokus på riskperspektiv. 

Utöver att direktivet inte ger vad investerarna vill ha, genereras också högre kostnader för 

värdepappersföretagen. 

  

Det andra stora problemet som C2 ser med direktivet är att det inte går i linje med andra 

lagstiftningar. Det här är ett problem som respondenten upplever generellt gällande lagar 

och regler. Många gånger strider de mot varandra. Vad som sker då är att aktörerna själva 

väljer vilken av lagarna de ska följa. Det finns heller inga riktlinjer från exempelvis 

Finansinspektionen om hur aktörerna ska agera i det här läget, vilket gör det hela väldigt 

komplext. C2 påpekar att det i slutändan kan bli investerarna som får lida för det här. 
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Ett annat problem med MiFID II som flera av respondenterna nämner är att det är öppet 

för tolkning. Det leder till att aktörerna, i och med att de tolkar direktivet olika, inte heller 

gör likadant. C1 påpekar att: 

  

”…tanken med regelverket är ju att alla ska göra likadant för då ska [investeraren] på 

ett enkelt sätt kunna jämföra ’vem är det som är billigast och bäst?’. Men eftersom då 

alla gör på olika sätt ändå för man inte riktigt förstår hur man ska tolka det, så hjälper 

det inte [investeraren] särskilt mycket.” (C1, 2019) 

  

Det här påståendet håller C2 helt och hållet med om och menar vidare att det istället gör 

det svårare och att det därtill ställs högre krav på investeraren. C2 nämner att problemet 

kunde ha undvikits om Finansinspektionen gått in och gjort en egen tolkning av direktivet 

som sedan alla aktörer ska följa. Men, som C1 säger, Finansinspektionen vill inte uttala 

sig eftersom det inte är de som i slutändan bestämmer, då det är ett EU-direktiv. C1s 

uttalande bekräftas av C4 som menar att myndigheten inte varit till någon hjälp alls, och 

att informationen som kommit därifrån har varit otydlig. Vad värdepappersföretagen 

istället har gjort är att använda sig av intresseorganisationen Svenska 

Fondhandlarföreningen. Alla stora banker i Sverige, samt de större värdepappersbolagen 

är medlemmar i föreningen. C4 nämner att det är ett bra forum då medlemmarna sitter 

och pratar ihop sig om hur reglerna tolkas hos de olika aktörerna. ”Så då sätter 

marknaden egentligen en standard själv”. 

  

Också gällande att tredjepartsersättning ska vara kvalitetshöjande för investeraren är 

öppet för tolkning och leder till ett par frågetecken enligt C1. ”… liksom vad innebär det 

ena, vad innebär det andra, vad är kvalitetshöjande?”, ”… hur ska man göra det?” 

Respondenten menar att vissa aktörer anser att det bör läggas på individnivå medan andra 

påstår att investerarna bör delas in i kategorier och få vissa tjänster beroende på vilken 

kategori de tillhör. Även här önskar C1 att det fanns möjlighet att få direktiv uppifrån. 

  

C4 och C1 hävdar båda två att direktivet har en del oklarheter. C1 påstår följande: 

  

”… jag tror det gick lite för fort när man skrev, framförallt då direktiven och 

förordningarna [...] det går knappast att förstå vad det står.” (C1, 2019) 
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Respondenten fortsätter med att igen nämna att Finansinspektionen inte heller förstår och 

därmed inte varit till någon hjälp. Vidare uppmärksammar C4 att förutom att regelverket 

var otydligt var myndigheter och marknader inte heller redo för implementeringen. 

  

”Det har inte funnits infrastruktur helt enkelt för att kunna uppfylla allting […] Det 

saknas fortfarande data på en tredjedel av alla finansiella instrument för att kunna göra 

målmarknadsbedömning.” (C4, 2019) 

  

På frågan om myndigheter med mera har hunnit ikapp, över ett år efter att 

implementeringen av regelverket gjordes, svarar C4: ”Nej, det finns fortfarande en hel 

del områden som det är fortfarande finns saker att göra.” Just inom 

investeringsrådgivningen i sig anser respondenten att det däremot inte finns några större 

problem med att marknaden och myndigheter inte ska ha hunnit uppfylla alla krav 

regelverket medfört. Men inom det området har det som tidigare nämnt inte hänt så 

mycket enligt C4 och C1. C1 avslutar hela intervjun med vad denne tror att framtiden har 

att vänta: ”… det kommer säkert en MiFID III, det tror jag.” 

  

C4 ser att ett problem som generellt finns inom investeringsrådgivning är kompetensen 

som rådgivarna besitter. Som tidigare nämnt måste alla rådgivare ha en Swedsec-licens 

vilken C4 menar går att ”plugga till dig på några veckor.” Respondenten anser att: 

  

”Det är ju bättre än inget, men som jag sa alltså, egentligen ska man hålla på med 

investeringsrådgivning så kanske man borde ha en, några års utbildning. […] Det är så 

viktigt liksom.” (C4, 2019) 

  

Respondenten menar att ökade skyddsregler och mer information om avgifter och risker 

inte kommer leda till ett ökat skydd för investerarna om det fortfarande finns rådgivare 

som inte håller hög kvalitet. Då kommer det fortfarande förekomma dålig rådgivning. 

  

”Det viktiga är att rådgivarna är duktiga och licensierade och har grundläggande 

kunskaper. Där tror jag nivån är väldigt låg på många håll.” (C4, 2019) 
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Vad C4 tror kommer hjälpa är stärkta processer och ökade kunskapskrav på rådgivarna. 

C4 ser det därför som positivt att lämplighetsbedömningen formaliserats och 

automatiserats. Innan var det som sagt riktlinjer från ESMA. 

 
5.2 Informationsasymmetri 
På frågan om huruvida ett informationsunderläge kan innebära ett problem för 

investerarna svarade C1: ”[…] Om det är ett problem vet jag inte, men det är ju en 

utmaning […] rådgivarna ska ju per definition veta mer än vad [investerarna] vet.” R2 

har en liknande inställning, och anser inte att det utgör ett problem. Denne påpekar att 

informationsunderläget som investeraren befinner sig i också är anledning till att 

majoriteten av investerarna kommer in för att få rådgivning, vilket är en uppfattning som 

R3a och R3b delar. Samtidigt påpekar R3a och R3b att även kunniga investerare 

efterfrågar rådgivning. Då handlar det däremot mer om att investerarna önskar diskutera 

sina tankar kring investeringar. Även R2 delar åsikten att det inte är viktigt att 

investerarna har en kunskapsnivå likt den rådgivarna har, utan att det räcker så länge de 

kan förstå risker med investeringar. Denne poängterar också att för att komma upp i 

samma kunskapsnivå och information som rådgivarna har så ”skulle de ju i princip 

behöva jobba med det här”. Respondenterna R3a och R3b nämner vidare att investerarna 

egentligen redan har tillgång till “i princip” samma information som rådgivarna har 

gällande värdepapper. De påpekar dock att det kan vara besvärligt för investerarna att 

hitta denna information. 

 

5.2.1 Ökad dokumentation och information 
 
Samtliga respondenter har kommenterat att både dokumentationen som rådgivarna gör, 

så väl som informationen som skickas till investerarna, har ökat. Detta gäller både 

information om kostnader och risker förenade med investeringen, så väl som information 

angående ersättning från tredjepart. Respondent C1 påpekar att den totala kostnaden för 

värdepapper inte har påverkats direkt av MiFID II och är fortfarande densamma. Däremot 

måste värdepappersföretagen tydligt specificera vad som ingår i dessa kostnader. C4 

tycker att direktivet har minskat informationsasymmetrin genom ett förtydligande av 

kostnader och C1 uttrycker förhoppningar om att de ökade informationskraven kan leda 

till att informationsasymmetrin på sikt minskar. Kraven på ökad dokumentation skyddar 

dessutom inte bara investerarna, utan även värdepappersföretaget. Genom att följa de 
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regler som finns kring dokumentation av vad som görs, och motiveringar till varför, kan 

både rådgivarna och värdepappersföretaget hålla ”ryggen fri”, som R1 uttrycker det. 

Dokumentationen kan agera som ett bevis på att värdepappersföretaget har lämnat ut 

relevant information och har en rimlig motivering till varför valen görs.  

 

Till följd av MiFID II läggs stort fokus vid att försäkra sig om att investerarna förstår risk. 

Därtill finns stora krav på att det finns rutiner på värdepappersföretagen som säkerställer 

att investeringarna ska passa investerarnas riskprofil. Samtliga respondenter ger en bild 

av att det ibland kan vara problematiskt att förklara risk, och, om nödvändigt, utbilda 

investerarna om detta. R2 påpekar dock att det är relativt enkelt att förklara risker 

förenade med fonder under ett möte för en okunnig investerare, då fonder inte är ”särskilt 

komplicerade produkter i grund och botten”. 

  

Vidare märks direktivets fokus på risk av i värdepappersföretagens interna system. 

Värdepappersföretag 2 har valt att implementera tydliga restriktioner i systemet som 

används vid rådgivning. Där tillåter inte systemet att rådgivaren genomför transaktioner 

av värdepapper ”som har en tydligt avvikande riskprofil”, som C2 uttrycker det. Detta 

även om det är ett uttryckligt önskemål från investeraren. C2 påpekar dock att man 

”absolut kan ha en produkt som ligger lite högre eller lite lägre, men absolut inom ett 

ganska snävt spann ändå”. Anledningen är att det skulle leda till en markant skillnad i 

portföljens totala risk om investeraren vid ett senare tillfälle säljer några värdepapper men 

låter det med väldigt hög risk vara kvar. Investeraren har fortfarande möjlighet att köpa 

värdepapper som avviker från riskprofilen, men denne får göra det på egen hand, 

exempelvis på fondtorget som finns tillgängligt via internetbanken. 

 

Hos värdepappersföretaget där C4 arbetar fungerar det snarlikt. Där har rådgivaren 

möjlighet att välja till ett antal värdepapper och kan samtidigt i systemet se både hur 

fördelningen mellan exempelvis aktier och fonder ser ut, samt hur den totala risken för 

portföljen förändras i samband med att värdepapper läggs till eller tas bort. För att sen få 

genomföra transaktionerna måste den totala risken stämma överens med investerarens 

riskprofil, där risken klassificeras som låg, medel eller hög. I samband med att 

transaktionerna genomförs skickas dokumentation ut till investeraren med en 

sammanfattning om vilka produkter som köpts, och med en motivering till varför 

produkterna är lämpliga för kunden. 
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För att investerarna ska kunna handla med mer komplicerade värdepapper krävs det att 

de klarar av kunskapsprövningar. Detta för att visa att de har en övergripande förståelse 

för produkterna. Dessa kan antingen göras via internetbanken, eller i samband med 

rådgivning, beroende på vad investeraren föredrar. Kraven på att investerarna ska klara 

av kunskapsprövning för att få handla i komplicerade värdepapper introducerades i 

samband med MiFID II.   

 

5.2.2 Låg finansiell kunskap 
 
I intervjuerna framkommer det att rådgivarna använder sig av olika verktyg för att 

presentera kostnader och förväntad avkastning, beroende på vad rådgivarna föredrar och 

har tillgång till. R3a föredrar exempelvis att rita grafer på en tavla för att illustrera för 

investerarna, medan R3b brukar skriva anteckningar som investerarna ibland vill ta med 

sig hem. En tydlig och pedagogisk förklaring är något som uppskattas av investerarna, 

och R3a säger att ”i 9 fall av 10 så fotar ju [investeraren] det här efteråt, för de säger att 

’det här var bra, nu förstår jag.’”  

 

Respondenterna anser dock fortfarande att låg finansiell kunskap utgör ett problem, och 

R3b tar upp ”ett typexempel” på hur detta manifesteras i rådgivningen. En investerare 

hade uttryckligen önskat att minska sin risk, och hade till följd av det investerat i en 

räntefond. Räntefonden hade gått upp 1,5% under det senaste halvåret, vilket R3b påpekar 

är ett väldigt bra resultat. Investeraren var dock missnöjd med vad denne menade var 

väldigt låg avkastning, då investeraren själv hade jämfört fondens utveckling med 

aktiemarknaden. Investeraren hade, som R3a uttryckte det, “jämfört äpplen och päron”. 

R3a understryker att denna typ av scenario inte är ovanligt, och menar att de ”blir aldrig 

riktigt nöjda”. 

 

Vidare anser alla respondenter att den allmänna finansiella kunskapen är bristfällig. R1 

hävdar att det ”i grund och botten” handlar om att ”kunskapsnivån i samhället kring 

privatekonomi och finansiella marknaden är allt för låg”. Följaktligen påpekar R1 att det 

kan kännas som att investerarna ibland ”inte förstått att de betalar en avgift”, trots den 

ökade mängden information som investerarna får. Denne påpekar att det är vanligt att 

investerarna tackar nej till både faktablad och erbjudanden om räkneexempel på hur 
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kostnaderna kan komma att se ut. Det ska dock påpekas att R2 inte fullt delar denna syn, 

och anser att investerarna idag är mer medvetna om avgifter än tidigare. 

  

5.2.3 Informationsöverflöde 
 
Samtliga respondenter delar uppfattningen om att mängden information och papper 

investerarna får som direkt följd av krav i lagstiftning inte hjälper den genomsnittlige 

investeraren. C2 nämner att ”i den bästa av världar tar [investerarna] till sig allting” 

men att ”det är väldigt få [investerare] som tycker det här är intressant”. Dessutom 

påpekar C2 att det tar tid och kraft att engagera sig, och att ett ”informationsöverflöde 

inte nödvändigtvis” har ett värde för investerarna. Anledningen är att investerarna inte tar 

till sig informationen, och inte är intresserade. Angående en fråga om huruvida problemen 

med informationsasymmetri har minskat svarade C2: 

  

”Det finns jättemycket problem, en sak är ju att vi visar väldigt mycket information, men 

om nån skulle fråga dig vad det står i Microsoft-avtalet som du har skrivit på för att ha 

Windows 10, så tror inte jag att bara för att du har fått all information har förstått den” 

(C2, 2019) 

 

C4 nämner att för varje nytt direktiv som implementeras så tillkommer ytterligare en sida 

papper som investeraren ska ta emot. R1 hävdar att rådgivarna måste tvinga på 

investerarna ”papper och information som de inte vill ha […] det blir ett 

irritationsmoment mot oss”. R3a påpekar också att det inte bara är absolut nödvändig 

information som skrivs ut till investerarna, då regelverken kan kräva att samma 

information skrivs ut flera gånger. Exempelvis kan detta ske om investeraren har placerat 

i en fond flera gånger, men på olika konton, vilket resulterar i att det kan bli 10-15 sidor 

ytterligare information, varpå investeraren ska ”skriva under någonstans på sida 15.”  C4 

lyfter ett annat perspektiv, och menar att det inte bara är låg finansiell kunskap som gör 

att investerarna inte kan ta till sig informationen, utan att det även gäller för mer kunniga. 

Denne själv anser att ”inte sjutton läser man alla de där papperna man får […] det är 

bara skräp.” Vidare menar C4 att ”det är en enkel lösning att sätta ner på papper att 

ställa ökade krav, men det hjälper inte [investerarna].” 
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5.3 Intressekonflikter 
 
Samtliga respondenter uttrycker att det pågår ett ständigt arbete i att hantera och motverka 

intressekonflikter. R1, R3a och R3b nämner vidare att det hålls utbildningar varje år inom 

området. Dessa tar bland annat upp hur rådgivarna ska göra i jävsituationer. På mindre 

orter är den här typen av frågor extra viktiga då rådgivarna ofta känner många investerare 

privat. R3a påpekar att intressekonflikter är ett viktigt område som rådgivarna uppdateras 

inom hela tiden, men att frågan i sig inte är så stor. Respondenten förlitar sig på att 

värdepappersföretaget vet vad det går ut med för direktiv. R3a och R3b anser också att 

de riktlinjer som finns inom värdepappersföretaget är tydliga och kommuniceras på ett 

bra sätt. De ser däremot ingen skillnad i hur hanteringen ser ut jämfört med innan MiFID 

II implementerades. R2 nämner att det inte förekommer så mycket proaktivt arbete mot 

intressekonflikter bland rådgivarna. ”…jag vet att jag inte gör det utan jag följer de 

riktlinjer som vi har”. Respondenten har uppfattningen att det mesta är inbyggt i det 

system som rådgivarna använder.  

 

På värdepappersföretaget C4 jobbar finns det en intressekonfliktspolicy. Där samlas och 

dokumenteras de intressekonflikter som finns för att sedan konkretiseras. Respondenten 

berättar vidare att policyn gås igenom minst en gång om året och diskuterar hur 

värdepappersföretaget ska jobba för att hindra dem från att bli värre. ”…det gäller att 

kunna visa att man har koll på alla dom här olika typerna av konflikter som kan uppstå.” 

C1 påpekar, liksom C4, att också denne ständigt arbetar med att hitta alla 

intressekonflikter.  

 

5.3.1 Värdepappersföretagens incitamentssystem 
 
Det finns, enligt respondenterna, fördomar bland investerare om att rådgivare har 

provisionsbaserad lön och att de vill pracka på investerare olika produkter. Vad som dock 

är gemensamt för alla respondenter är att rådgivarna på respektive värdepappersföretag 

har en fast lön. R1 menar att rörlig ersättning inte hade varit lämplig i rollen som rådgivare 

då man hade valt produkter som man tjänar mer på.  
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”Även om man önskar att man kunde säga att det skulle man inte göra så tror jag att 

undermedvetet om man står och väger mellan två produkter så hade man försökt 

förmodligen sälja på den produkt som man själv hade fått bäst ersättning på.” (R1, 2019) 

 

Denna åsikt delas av R3b. C4 och C1 nämner däremot att deras arbetsgivare som helhet 

tar emot tredjepartsersättning. C1 menar att då det kan leda till en intressekonflikt blir det 

således en utmaning att se till att hantera situationen på bästa sätt, eftersom rådgivarna i 

enlighet med MiFID II måste se till att de råd som ges är de bästa för investeraren.  

 

På värdepappersföretag 1 förekommer individuell bonus. R1 nämner att dessa är baserade 

både på hårda och mjuka värden. Främst handlar det om kundnöjdhet och det gynnar 

därför R1 mest när investerarna är nöjda och känner ett förtroende för denne. Således 

finns det enligt respondenten inte heller något incitament att göra affärer som inte bör 

göras. R1:s uppfattning är att det inte finns några särskilda kriterier för att få bonus, utan 

att det bland annat handlar om mjuka värden som ”hur man beter sig och för sig på 

kontoret och vilken lagspelare man är”. Uppfattningen R1 har är vidare ”att det finns 

möjlighet för cheferna att ansöka om att få ge ut bonusar. Och sen får de motivera 

varför.” På värdepappersföretag 4 jobbar på förekommer saftiga årliga bonusar enligt C4. 

Dessa hävdar C4 är en stor del av inkomsten för de anställda. Storleken på bonusarna är 

beroende av hur det går för värdepappersföretaget i stort. ”Blir det inga vinster blir det 

ingen bonus”, säger C4. Även om bonusarna ska vara helt oberoende av den 

prestationsmätning som finns får i regel de som presterat bättre lite mer i bonus.  

 

5.3.2 Värdepappersföretagens prestationsmätningar 
 
Samtliga respondenter har på arbetsplatsen någon form av prestationsmätning för 

rådgivarna. Denna ska däremot vara helt skild av ersättning. R2 och C4 nämner dock att 

bra resultat i mätningar indirekt kan leda till en bättre position vid lönesamtal. R3a säger 

att det är bra att ha mätningar för att se hur alla ligger till, förutsatt att det används på rätt 

sätt. R3b håller med om det: ”Man får ju inte mäta för mätandets skull då i alla fall. Men 

viss uppföljning måste man ju ha.” Alla värdepappersföretag i fråga har en blandning 

mellan hårda och mjuka värden, men fördelningen mellan dem varierar. Medan C4 

nämner att det främst är hårda värden som mäts upplever R3a och R3b att deras 

prestationsmätning blivit mer kvalitetsmässig, även om det fortfarande förekommer hårda 
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mätningar, som i vilken utsträckning en särskild budget uppnås. R1 nämner vidare att 

rådgivarna har uppföljning både veckovis och månadsvis på olika nivåer, samtidigt som 

de i realtid kan få tag på statistik digitalt, något som R3a och R3b också har tillgång till. 

Den digitala statistiken kikar R1 dessutom på mer eller mindre dagligen. För R3a och 

R3b sker uppföljningen däremot kvartalsvis, då det kan förekomma en del svängningar. 

Det är något som R3a nämner att denne med tiden lärt sig att inte stressa upp sig för. R3a 

säger att ”det kan ju vara veckor där det inte händer så mycket och sen ramlar affärerna 

in”. 

 

5.3.3 Vilka intressekonflikter ser respondenterna? 
 
När R2 fick frågan om denne upplever att det finns intressekonflikter vid 

investeringsrådgivning blev svaret: ”alltså, man är ju på olika sidor av bordet, så det är 

klart att det uppstår”. R1 nämner att en hel del intressekonflikter elimineras i och med 

att rörlig ersättning inte får förekomma. Något som R3a och R3b ser som skönt då det 

skapas ett förtroende hos investeraren när den hör att rådgivaren har fast lön. I början av 

ett möte är det, enligt respondenterna, inte alltför ovanligt att investerarna är skeptiska till 

rådgivarna och ser dem som personer som enbart vill tjäna pengar och sälja på dem saker. 

Framför allt för en investerare som aldrig varit på ett rådgivningsmöte innan. Det här 

upplever också R1. Däremot händer det att mötet avslutas med kommentarer som “Vi 

litar på dig, kör på bara” enligt R1. C1 hävdar att det är en intressekonflikt att sälja det 

egna värdepappersföretagets fonder. En åsikt som bekräftas när R2 nämner att denne vid 

två likvärdiga fonder kommer ”så klart ge råd om en [värdepappersföretagets namn] 

fond, jag ger inte ens råd om den andra.” Vidare nämner R2 att det enbart är just de egna 

fonderna som tas upp i prestationsmätningarna. Externa fonder räknas inte med.  

 

Ibland ser Finansinspektionen det som en intressekonflikt att värdepappersföretagen tar 

betalt av investerarna, enligt C4. Småskrattande fortsätter respondenten: ”det är faktiskt 

en del av våran affärsidé. Att ha lite intressekonflikter. [Investeraren] vill det.” C4 

nämner att det finns en intern intressekonflikt mellan de olika affärsområdena 

värdepappersföretaget har. Exempelvis måste det säkerställas att analytikerna är helt 

objektiva i sina företagsvärderingar. ”…investment banking vill ju väldigt gärna att de 

analytikerna värderar bolag på ett sätt som gynnar dem.” De privatkunder som 

värdepappersföretaget har får sedan möjlighet att ta del av de erbjudanden som kommer 
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från investment banking. Således tjänar värdepappersföretaget oerhört mycket pengar i 

båda ändar, vilket C4 ser som en klar intressekonflikt. Respondenten påpekar dock att det 

är något som alla parter är väl medvetna om. ”…men det här vet ju [investerarna] om, de 

vill ju vara kunder här för att vi kan erbjuda saker som andra inte kan.”  
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6. Analys  
Kommande kapitel presenterar en analys av empirin. Analysen kommer hålla samma 

övergripande struktur som empirin med huvudrubrikerna MiFID II, 

Informationsasymmetri och Intressekonflikter. Avsnittet MiFID II ger en övergripande 

bild över vilka förändringar som skett sedan implementeringen, vilket sedan fungerar som 

en kontext till de andra två avsnitten. Analysen under Informationsasymmetri och 

Intressekonflikter är förankrad i de teorier som togs upp i den teoretiska referensramen i 

enlighet med analysmodellen, vilken åter presenteras i figur 5. I slutet på varje avsnitt 

förs en sammanfattande diskussion med delslutsatser, vilka sedan kommer tas upp igen 

under kapitel 7. Slutsatser där vi besvarar frågeställningar och syfte.  

 

 
Figur 5: Illustration av analysmodell 

6.1 MiFID II  
6.1.1 Nya krav 
 
Respondenterna i uppsatsen är inte helt enade gällande om MiFID II inneburit stora 

förändringar eller inte. Generellt är upplevelsen att det är ett fåtal saker som är nya inom 

investeringsrådgivning jämfört med MiFID I. I och med att direktivet inte anses ha 

inneburit så stora förändringar, kan det då ha haft så stor påverkan på 

informationsasymmetri och intressekonflikter? Går det att med små förändringar åtgärda 

stora problem?  

En sak som är nytt med MiFID II är produktstyrningskravet. C4 berättar att alla produkter 

ett värdepappersföretag ger rekommendationer kring måste genomgå en 
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kvalitetsprövning samt att en målmarknadsbedömning ska utföras, vilket stämmer 

överens med vad som står i direktivet (MiFID II, 2014). I och med att all denna extra 

information måste sammanställas ligger det mycket arbete bakom varje tillgänglig 

produkt. Det har således lett till att antalet produkter som värdepappersföretag 1 

tillhandahåller har minskat drastiskt enligt R1 och C1. ”Nu har vi bantat ner det från typ 

1200-1300 [produkter] till, vet inte om vi ska landa runt 400 i slutändan kanske.” säger 

R1. Det här ser vi som ett problem. 

MiFID II strävar efter att skydda investerarna (MiFID II, 2014). Att ha genomfört en 

noggrann kvalitetsbedömning på ett finansiellt instrument och analyserat vilken typ av 

investerare som är lämpad för sagda instrument bidrar till att investerarna får ett ökat 

skydd. Ett annat sätt att skydda investerarna är att se till att värdepappersföretagen agerar 

i investerarnas bästa intresse, vilket MiFID II också handlar om. I och med 

produktstyrningskravet har många värdepapper behövt exkluderas från urvalet rådgivarna 

har. Vad händer om det bästa alternativet för en investerare har exkluderats? Då får inte 

rådgivarna ge rekommendationer kring det alternativet, även om de till och med vet om 

att det faktiskt skulle vara bäst lämpat i just det här fallet. Med tanke på att investeraren 

inte blir informerad om andra bra alternativ kan produktstyrningskravet ha lett till adverse 

selection, vilket definieras som att relevant information undanhålls från uppdragsgivaren 

(Picard, 1987; Varian, 2010). Vi ser att dessa två aspekter i direktivet, det vill säga att 

skydda och samtidigt tillgodose investerarens bästa intresse, säger emot varandra, och det 

kan därför ifrågasättas vad som är viktigast. Självklart är det positivt att 

värdepappersföretagen har expertis kring varje enskild produkt, men om produkterna inte 

längre är lika väl anpassade till investerarnas behov och önskemål, spelar det någon roll 

då? 

Eftersom produktstyrningskravet innebär mycket arbete skulle det inte vara allt för 

förvånande om värdepappersföretagen prioriterar att först genomföra 

kvalitetsbedömningen av sina egna produkter. Dels för att det är dem som företagen tjänar 

mest på. Dels för att det internt redan finns all information som kan tänkas behövas. En 

tredjedel av alla finansiella instrument saknar dessutom den data som krävs för att kunna 

göra målmarknadsbedömningen, som C4 påpekar. Det är således enklare, och går 

snabbare, att genomföra processen på sina egna produkter. Framförallt eftersom det inte 
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går att inhämta information om många andra produkter. Detta påverkar vidare utbudet där 

de interna produkterna mest troligt får ännu större utrymme vid investeringsrådgivning.  

 

6.1.2 Problem till följd av direktivet 
 
C2 och R1 påpekar att ett problem med MiFID II är att direktivet inte utgår ifrån vad 

investerarna faktiskt är intresserade av. C2 anser att investerare är intresserade av bra råd 

och bra portföljer samtidigt som det ska vara enkelt. Respondenten nämner vidare att ett 

ökat skydd för investerarna inte innebär att det blir enklare för dem. Det kan snarare leda 

till att investerare väljer att strunta i att spara för att de tycker att processen med 

investeringsrådgivning blir för komplicerad och omständlig. “Det är krångligt numera 

att bli kund!” hävdar även C4. Således påstår C2 att det har bildats en paradox: regler har 

införts för att skydda investerare, men dessa regler skulle istället kunna leda till att 

personer struntar i att investera sina pengar. 

Den här paradoxen ser vi också. Är en lag eller ett direktiv bra om det leder till ett 

kontraproduktivt beteende? Kan det till och med vara så att det hade varit bättre om 

direktivet inte hade införts? Skyddet för investerarna hade varit lägre, men fler kanske 

hade investerat. Det kanske är bättre i det långa loppet med tanke på att det idag krävs att 

personer sparar sina pengar effektivt eftersom det i framtiden inte kommer gå att leva 

enbart på pension som staten tillhandahåller (Swedbank, 2018). I alla fall inte i Sverige. 

Vidare är intresset för ekonomi lågt. Både i Sverige, men också i andra länder, enligt 

undersökningen Finansinspektionen (2015) låtit göra. Blir processen att investera ännu 

krångligare kommer det inte leda till att fler lägger sin energi på att faktiskt göra det. Det 

är ett som är säkert. 

C2 hävdar också att direktivet inte går i linje med andra lagstiftningar.  Generellt är det 

inte allt för ovanligt att lagar och regler strider mot varandra, enligt respondenten. 

Aktörerna blir då tvingade till att välja vilken lag eller vilket direktiv som trumfar de 

andra. Det leder således till att aktörerna gör på lite olika sätt, eftersom 

Finansinspektionen inte heller har gått in och gett rekommendationer om hur aktörerna 

bör göra. Vidare är MiFID II öppet för tolkning, vilket majoriteten av respondenterna är 

enade om. Exempelvis har direktivet inte specificerat vad det innebär att en 
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tredjepartsersättning ska vara kvalitetshöjande. Att direktivet är öppet för tolkning leder 

också till att aktörerna gör på lite olika sätt, eftersom de tolkar direktivet olika. Samtidigt 

är tanken med regelverket att alla värdepappersföretag ska göra saker på samma sätt. 

Detta nämner C1, men det säger direktivet också självt (MiFID II, 2014). C1 anser att det 

är för att investerare ska kunna jämföra olika aktörer och kunna avgöra vilken som är 

bäst. När värdepappersföretagen skiljer sig i sitt tillvägagångssätt att exempelvis beskriva 

kostnader blir det snarare svårare för investerarna än att det hjälper dem. C2 påpekar att 

det här ställer större krav på investerarna. Med tanke på vad Finansinspektionens studie 

från 2015 visar, om att de svenska medborgarna generellt har låg finansiell kunskap, blir 

det ett steg i fel riktning. 

Finansinspektionen var angelägen att se till att MiFID II blev verklighet 

(Finansinspektionen, 2017a). En anledning skulle kunna tänkas vara det faktum att 

Finansinspektionen visste hur det låg till med den finansiella kunskapen bland Sveriges 

medborgare. Det ter sig därför märkligt att myndigheten inte gått in och agerat för att se 

till att resultatet av direktivet blir bättre. C2 nämner att problemet med att MiFID II är 

öppet för tolkning skulle kunna ha lösts genom att Finansinspektionen gått in och bestämt 

hur de tyckte att värdepappersföretagen skulle gå tillväga. Varför gör Finansinspektionen 

inte det då? C1 hävdar att det är för att myndigheten är rädd för att uttala sig då det i 

slutändan inte är Finansinspektionen som bestämmer, utan Europaparlamentet och rådet. 

Finansinspektionen borde vara lika angelägen att hitta en lösning på de här problemen, 

med hjälp av exempelvis ESMA, som de var att införa direktivet i första början. Eftersom 

värdepappersföretagen upplever att Finansinspektionen inte varit till någon vidare hjälp 

har de istället vänt sig till varandra genom Svenska Fondhandlarföreningen för tips och 

råd. 

Respondent C4 argumenterar vidare för att ökad information och mer skyddsregler inte 

är vad som kommer skydda investerarna så länge kraven på rådgivarnas kompetens ser ut 

som de gör. I dagsläget måste alla rådgivare ha en Swedsec-licens, vilket respondenten 

anser går att få på ett par veckor. Det finns också ett antal punkter som rådgivarna måste 

ha koll på. Utöver det finns det inga krav på tidigare utbildning eller erfarenhet lagstadgat. 

”Det viktiga är att rådgivarna är duktiga och licensierade och har grundläggande 

kunskaper. Där tror jag nivån är väldigt låg på många håll.” (C4, 2019) 
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C4 anser vidare att det som de facto kommer hjälpa investerarna är stärkta processer och 

ökade kunskapskrav på rådgivarna, och ser därför positivt på att lämplighetsbedömningen 

nu är lagstadgad. Respondentens analys håller vi med om. Vad spelar det för roll hur 

mycket krav det finns på vad värdepappersföretagen ska veta om varje enskild produkt 

de rekommenderar om rekommendationerna i sig inte är bra på grund av bristfällig 

kompetens hos rådgivare? Dessa utökade krav kommer inte hjälpa investerarna i det läget. 

Om rådgivarna är kompetenta är sannolikheten större att de kan sammanställa en bra 

portfölj som uppfyller investerarnas behov och önskemål, vilket är just det som 

investerarna efterfrågar.  

 

6.1.3 Diskussion 
 
Något som går att konstatera av den insamlade empirin, men också av direktivet i sig, är 

att implementeringen av MiFID II har inneburit en hårdare övervakning av 

värdepappersföretagen, och framför allt rådgivarna. Detta för att skydda investerarna och 

se till att deras intressen kommer i första hand. Vi ser däremot att sätten direktivet är tänkt 

att uppfylla dessa på inte riktigt är kompatibla med varandra. Att produktstyrningskrav 

nu finns, med syfte att öka investerarnas skydd, leder till att antalet tillgängliga produkter 

för rådgivning har minskat, vilket tär på det faktum att investerarnas bästa intresse ska 

tillgodoses. Produktstyrningskravet har inneburit att adverse selection förekommer. Ett 

annat problem är att investerarna inte är intresserade. I och med den ökade övervakningen 

har rådgivningsprocessen blivit längre och mer komplicerad. Det kanske leder till att man 

som investerare istället struntar i att ta hjälp av en rådgivare. Också utrymmet för tolkning 

som finns har bidragit till att det idag är svårare för investerare att jämföra olika aktörer 

då dessa har valt att redovisa bland annat kostnader på olika sätt. Med tanke på att MiFID 

II också ämnade få alla aktörer att agera på ett harmoniserat sätt kan det konstateras att 

den biten inte har lyckats. Vidare har direktivet inte haft någon större påverkan på 

kompetenskrav hos rådgivare. Med enbart en Swedsec-licens i bagaget finns det ingen 

garanti för att de rekommendationer som ges är av god kvalitet. Därmed hjälper det inte 

heller att enbart fokusera på att investerarna ska kunna ta del av all nödvändig 

information. Det behövs också ställas krav på rådgivarnas kompetens för att säkerställa 

att investerarna faktiskt erhåller bra rådgivning. 
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Med anledning av vad MiFID II ämnar bidra till kan det vidare argumenteras för att 

direktivet ämnar omvandla det som var en principal-agent relation till en stewardship 

relation. Med andra ord att rådgivaren inte längre ska agera utifrån sitt egenintresse utan 

istället vara motiverad att agera efter investerarens bästa intresse (Davis et al, 1997). 

Davis et al (1997) säger följaktligen att det för en steward skulle bli kontraproduktivt med 

övervakning då denne kan uppleva ett saknat förtroende, medan det för en agent är 

nödvändigt med övervakning. Detta tyder på att rådgivarna betraktas vara agenter då 

övervakning anses vara nödvändigt. Investeringsrådgivning är vidare en kvalitativ 

arbetsuppgift. Cerasoli et al (2014) nämner att den här typen av arbetsuppgift ofta kräver 

mer frihet och lösare styrning, vilket kan leda till att motivationen för uppgifterna ökar 

ytterligare. Med anledning av vad författarna säger skulle det innebära att rådgivarna i 

sina yrkesroller istället skulle bli mindre övervakade om en stewardship-relation är vad 

som önskas uppnås. Det hade därtill ökat deras motivation. 

Davis et al (1997) nämner vidare att stewardship är passande inom miljöer som är 

instabila och rörliga, medan agency är passande i oföränderliga, stabila miljöer som har 

en kontroll-orienterad styrningsfilosofi. Som rådgivare arbetar man inom en bransch som 

är hårt kontrollerad och relativt stabil. Med andra ord är branschen typisk för vad som är 

passande för en principal-agent relation framför en stewardship relation. Med tanke på 

att det med MiFID II tillkom ännu fler restriktioner och regler att förhålla sig till skulle 

det innebära att Europaparlamentet och rådet genom ännu mer kontroll vill komma åt 

något som enligt teorierna inte är möjligt med kontroll. Med anledning av vad direktivet 

faktiskt inneburit ser vi inte att det har lyckats i ändamålet att omvandla en principal-

agent relation till en stewardship relation.  

 
6.2 Informationsasymmetri 
 
Generellt anser respondenterna inte att informationsasymmetri nödvändigtvis utgör ett 

problem, utan snarare en förutsättning för att det ska finnas en efterfrågan på 

investeringsrådgivning (C1; R2; R3a; R3b). C1 påpekar exempelvis att rådgivarna ska 

”per definition veta mer”. Det faller sig naturligt att rådgivarna besitter en betydligt större 

expertis inom området än de som önskar få hjälp via rådgivning. Det vore inte heller 

rimligt att förvänta sig att investerarna ska ha samma expertis som rådgivarna.  
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Med tanke på Eisenhardts (1989) argumentation, att en grundläggande förutsättning för 

att intressekonflikter ska förekomma är att uppdragsgivare och uppdragstagare har olika 

arbetsfördelning, ter det sig också självklart att detta medför olika tillgång till 

information. R2 påpekar därtill att för att investerarna skulle ha samma kunskap och 

information skulle de behöva jobba med rådgivning. Med det sagt är det naturligtvis inte 

så att rådgivarna alltid vet mer än investerarna, eller att kunniga investerare saknar behov 

av rådgivning. R3a påpekar att investerare som är mer kunniga än genomsnittet snarare 

efterfrågar en diskussion och inhämtar andra åsikter och synpunkter, för att sedan kunna 

fatta ett eget beslut. Om det antas att dessa investerare har högre finansiell kunskap, bör 

det också kunna antas att de har bättre förutsättningar för att fatta välgrundade beslut inom 

området. De har därmed bättre förutsättningar för att kunna utvärdera kvaliteten på de råd 

som de får. Mer kunniga investerare bör rimligtvis då också ha lägre risk för att påverkas 

negativt av informationsasymmetri än mindre kunniga investerare. Svårighet i att bedöma 

kvalitet är ett exempel som Varian (2010) menar kan ligga till grund för adverse selection.  

 
 
6.2.1 Ökad dokumentation och information 
 
Som nämnt i tidigare kapitel lägger regelverket stor fokus på risk, och att försäkra sig om 

att investerarna förstår risk. På värdepappersföretag 2 tillåter systemet inte att rådgivaren 

genomför transaktioner ”som har en tydligt avvikande riskprofil” gentemot vad 

investeraren har indikerat, som R2 uttryckte det. Det går naturligtvis fortfarande att köpa 

värdepapper med olika risk, men dessa ska hållas inom ett relativt snävt spann. Hos 

värdepappersföretag 4 finns det tre riskklasser som investerarna kan hamna i: låg, medel 

eller hög. I samband med att transaktionerna genomförs skickas det ut dokumentation till 

investeraren. Denna dokumentation visar grundläggande information om vad som är 

gjort, men måste även inkludera en motivation till varför just dessa produkter valdes.  

 

Det faller sig rimligt att anta att om investerarna vet vad rådgivaren gör och varför, 

minskar också risken för att moral hazard ska uppstå (Varian, 2010), då agentens förmåga 

att dölja sina handlingar minskar. Ökad dokumentation kan då ses som ett skydd för 

investerarna. Att investerarna också har kunskapen kring de värdepapper de vill investera 

i, vilket garanteras genom en kunskapsprövning, bidrar ytterligare till att de kan förstå 

rådgivarnas handlingar. Kraven som MiFID II ställer på att samtliga handlingar, och 

motiveringar till dessa, dokumenteras kan således ses ha hjälpt minska risken för moral 
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hazard. Frågan är dock hur stor risken för moral hazard, det vill säga att rådgivarna agerar 

utan investerarnas vetskap (Holmström, 1979; Varian, 2010), egentligen är. 

Investeringsrådgivning handlar trots allt om att ge råd. Rådgivarna behöver ett slutgiltigt 

godkännande från uppdragsgivaren för att transaktioner ska genomföras. Det är därmed 

osannolikt att uppdragstagaren kan utföra transaktioner utan uppdragsgivarens vetskap. 

Således bör moral hazard inte utgöra ett stort problem.  

Även värdepappersföretaget skyddas av ökad dokumentation. Att följa reglerna som finns 

leder till att både rådgivare och värdepappersföretaget kan hålla ryggen fri, som R1 

uttrycker det. När transaktionerna och motivationen bakom dessa är väl dokumenterad 

minskar risken för att investerarna luras. Det kan dock också leda till bieffekter. I och 

med att allt som görs dokumenteras blir det svårare för investeraren att i efterhand klaga 

på, eller ifrågasätta besluten med motiveringen att de inte visste vad som hade gjorts eller 

varför. Det finns ju på papper att rådgivaren har genomfört transaktioner med 

investerarens samförstånd.  

Ökad dokumentation leder till två scenarion där värdepappersföretaget skyddas i båda. I 

det ena scenariot skyddas också investeraren, om denne förstår och har förmågan att ta 

till sig av informationen i dokumenten. I det andra scenariot skyddas inte investeraren, 

med anledning av att denne inte förstår eller har en oförmåga att ta till sig av 

informationen i dokumenten. Om investeraren inte förstår eller inte kan ta till sig 

informationen är det i praktiken ingen skillnad på om dokumentationen har utökats eller 

inte, då denne inte tar del av informationen oavsett. Således är skyddet som ökad 

dokumentation medför större för värdepappersföretagen än för investerarna.  

Kravet på stärkt dokumentation kan även ses som ett försök att åtgärda adverse selection. 

Dolda kostnader eller undanhållande av information faller under Picards (1987) och 

Varians (2010) definition av adverse selection. Det är dock värt att poängtera att MiFID 

II inte har ändrat totalkostnaden som redovisas för investeraren. Det som har ändrats är 

att det nu är tydligare vad som ingår i dessa kostnader, med särskilt fokus på hur stor 

andel av detta som värdepappersföretaget erhåller. Detta bör således leda till minskad 

informationsasymmetri genom att risken för adverse selection minskar, eftersom mer 

informerade investerare bör kunna fatta mer välgrundade beslut. Med mer information 

om vad som ingår i avgifterna har investerarna bättre förutsättningar för att bedöma om 
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de exempelvis tycker att andelen av ersättningen som värdepappersföretaget erhåller inte 

är rimlig.   

 

6.2.2 Låg finansiell kunskap 
 
Den allmänna finansiella kunskapen är väldigt låg, vilket skapar problem. För att 

investerarna ska få genomföra transaktioner måste de klara ett kunskapstest för att visa 

att de förstår produkterna samt riskerna dessa innebär. I ett hypotetiskt scenario borde 

dessa tester leda till att endast kvalificerade investerare kan inneha produkterna. Att förstå 

att det finns risker involverade med investeringar och att du kan förlora pengar är dock 

inte detsamma som att ha en djup, fundamental förståelse för hur olika finansiella 

instrument fungerar.  Vi kan vidare argumentera för att ett avklarat kunskapstest inte ger 

en fundamental förståelse, på samma sätt som att ett körkort inte kvalificerar dig för att 

tävla i Formel 1. Det väcker dock en fråga om huruvida någon bör inskränka på 

investerarnas rätt att själva välja vad de får investera i. Det är trots allt deras egna pengar, 

och genom att förbjuda investerarna att investera i produkter de inte förstår har de närmast 

omyndigförklarats. Bör en person inte ha rätt att fatta egna beslut, även om dessa är 

dåliga?  

Intervjuerna målar upp en tydlig bild av skillnaderna mellan mer kunniga och mindre 

kunniga investerare. För de förstnämnda agerar rådgivaren som ett bollplank för idéer, 

medan för de sistnämnda måste de snarare ta en utbildande roll. Det är inte ovanligt att 

de måste förklara och beskriva grundläggande koncept som hur fonder fungerar eller vad 

risk har för praktisk innebörd. Att R3a brukar rita på en tavla för att förklara, och att 

investerarna ”i 9 fall av 10” tar kort på tavlan och säger att ”det här var bra, nu förstår 

jag” är en tydlig kontrast mot de investerare som kommer in och vill diskutera hur 

rådgivaren ser på olika alternativ. Det visar också på vilka enorma skillnader hos 

investerarna som MiFID II måste ta hänsyn till för att kunna reglera 

investeringsrådgivning. Vi kan däremot fråga oss hur rimligt det är att rådgivarna ska 

utbilda investerarna i ämnet finans? Detta skulle nämligen teoretiskt kunna skapa 

intressekonflikter. Rådgivaren är i en maktposition där investeraren har stort förtroende 

för denne och skulle därför kunna utnyttja situationen till att vinkla informationen så till 

vida att den är mer gynnsam för rådgivaren eller värdepappersföretaget. Ett exempel på 
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det skulle kunna vara att rådgivaren påstår att en fond med en avgift på 2% är billig, när 

det i själva verket är ganska dyrt. På så vis skulle det inte vara orimligt att tänka sig att 

investeraren väljer en sådan fond, vilken värdepappersföretaget skulle tjäna en del pengar 

på.  

R3b tar upp vad denne kallar för ett typexempel på låg finansiell kunskap. En investerare 

önskade sänka sin riskexponering och blev därav rekommenderad att investera i en 

räntefond. Investeraren återkom senare och var missnöjd med en avkastning på 1,5%, 

vilket är relativt bra avkastning för en räntefond. Rådgivaren hade således följt dennes 

önskemål till fullo, med ett lyckat resultat, därtill.  Vidare anser R1 att det ibland går så 

långt att det känns som om investerarna ”inte förstått att de betalar en avgift”. Till 

skillnad från R3a och R3b upplever R1 samtidigt att många investerare tackar nej till 

erbjudanden om både faktablad och räkneexempel. Det är inte bara den finansiella 

kunskapen som är låg utan också intresset för privatekonomi i allmänhet. Detta är något 

samtliga respondenter anser och denna bild delas av Finansinspektionen (2015). R1 säger 

exempelvis att problemen ”grundar sig i att kunskapsnivån och intresset är för lågt”. 

Frågan kan ställas om det överhuvudtaget går att höja nivån på dessa två aspekter med 

hjälp av ett regelverk. Ett regelverk som därtill reglerar värdepappersföretagen och inte 

investerarna. Om en investerare inte förstår att en väldigt volatil aktie och en räntefond 

inte bör jämföras är det snarare en fråga för skolverket, framför Finansinspektionen eller 

liknande tillsynsmyndigheter.   

 

6.2.3 Informationsöverflöde 

De åtgärder som har vidtagits för att minska informationsasymmetrin bygger på ett 

antagande om att investerare har en förmåga att ta till sig av informationen de får. Om 

investerare ibland inte förstår något så grundläggande som att de betalar avgifter tyder 

det på att så inte är fallet. Att värdepappersföretagen behöver redovisa en produkts avgift 

är inte nytt för MiFID II, och tyder därmed på att förståelsen för avgifter har varit låg 

innan regelverket. Den kumulativa effekten av regelverk som kräver att information 

lämnas till investerare kan leda till ett informationsöverflöde, vilket C2 menar inte är av 

nytta för investerarna. Samtliga respondenter är överens om att investerarna får för 

mycket papper och information för att kunna ta till sig all information. C2 nämner vidare 
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att mängden papper investerare får kan jämföras med användaravtal för programvaror 

eller appar: 

”… om någon skulle fråga dig vad det står i Microsoft-avtalet som du har skrivit på för 

att ha Windows 10, så tror inte jag att bara för att du har fått information har förstått 

den” (C2, 2019). 

Att det kan gå så långt att investerarna blir irriterade på rådgivarna när de måste tvinga 

på dessa mer papper och information, som R1 påpekar, visar på problematiken. Om 

investerarna inte vill ha mer papper, åtgärdar då regelverket problemet 

informationsasymmetrin? R3a nämner en annan aspekt som skapar problem. Samma 

information lämnas över till investeraren flera gånger. Detta kan exempelvis ske om 

investeraren innehar samma produkt i flera portföljer. I dessa fall trycks all information 

ut i flera upplagor då det inte räcker att investeraren har fått den en gång, utan måste få 

informationen en gång för varje enskilt innehav. Effekten av detta illustreras väl av C4: 

”inte sjutton läser man alla de där papperna man får […] det är bara skräp.” Om C4, 

som med tanke på sin position kan antas vara mer kunnig och ha ett större intresse än den 

genomsnittlige investeraren, inte läser informationen denne får, bör det då förväntas att 

någon mindre kunnig och mindre intresserad läser den? Liknelsen med användaravtal för 

programvara blir då ännu mer relevant. Det kan antas att det ligger i användarnas intresse 

att ta del av informationen i dessa användaravtal, men samtidigt är det allmänt vedertaget 

att ytterst få faktiskt läser dem. 

 

6.2.4 Diskussion 

Mot bakgrund av det som diskuterats i det här avsnittet bör regelverkets krav på ökad 

dokumentation och information till investerare ifrågasättas. Har informationsasymmetrin 

verkligen minskat till följd av MiFID II?  Med utgångspunkt i Korlings (2010) definition, 

”...den ena parten har tillgång till information som motparten är i behov av men saknar” 

(s.4) bör den ha minskat. Investeraren tillhandahålls trots allt mer information. En strikt 

tolkning av Eisenhardts (1989) syn på informationsasymmetri innebär att detta endast 

existerar om det är väldigt svårt eller dyrt att ta reda på vad agenten gör. Enligt denna 

strikta tolkning existerar inte heller informationsasymmetri, då rådgivaren inte kan 
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genomföra transaktioner utan investerarens vetskap. Det kan även göras en mer öppen 

tolkning av andemeningen i definition, det vill säga att informationsasymmetri uppstår 

om det är svårt eller dyrt att få tillgång till information som är av intresse för investeraren. 

Denna tolkning skulle då hamna närmare hur Laffont och Martimort (2002) använder 

moral hazard och adverse selection för att förklara hur informationsasymmetri uppstår. 

Det skulle också gå bättre i linje med Korlings (2010) definition. Även med denna mer 

expansiva tolkning finns all information som är av intresse för investeraren tillgänglig. 

Investerarna vet om produkternas egenskaper och kostnader samt har tillgång till så gott 

som samma information som rådgivarna har. De vet om exakt vilka transaktioner 

rådgivaren genomför å deras vägnar, och de får även en motivering till varför vissa 

produkter rekommenderas medan andra inte rekommenderas. Enligt dessa definitioner 

finns det fortfarande ingen informationsasymmetri.  

Vi anser däremot att de teoretiska definitionerna saknar en viktig aspekt, nämligen att 

investerarna måste ha förmåga att ta till sig, och vara intresserade av, informationen. 

Därför bör teorierna kring informationsasymmetri revideras enligt figur 6. Det är här 

viktigt att poängtera att det är skillnad på vad som ligger i investerarnas intresse och vad 

de är intresserade av. Bara för att information anses vara relevant för investeraren betyder 

det inte att denne är intresserad av den. Ett exempel på det skulle kunna vara det orangea 

kuvertet från pensionsmyndigheten som kommer varje år. Informationen som står i 

kuvertet är av högsta relevans för dig som person och finns för ditt bästa intresse. Däremot 

är det allmänt känt att det är få personer som ens tittar på det eftersom de anser att 

informationen i det är ointressant.  

 

Figur 6: Reviderad illustration över informationsasymmetri 

Om investerarna inte vill läsa de dussintals papper med information som de tillhandahålls 

åtgärdas inte informationsasymmetrin bara för att informationen finns tillgänglig. Likaså 
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gällande grundläggande information angående hur aktier eller fonder har presterat 

historiskt sett, hur volatila de är, vilken utdelning som kan fås eller någon annan del av 

den utförliga finansiella information som finns tillgänglig gratis på flertalet hemsidor, och 

de allra flesta aktie- eller fondtorg. Med hänsyn till detta kan MiFID II kritiseras. 

Direktivet ämnar skydda investerarna genom att öka transparens, vilket i praktiken 

innebär att mer information delas ut till investerarna. Det här har dock bidragit till ett 

informationsöverflöde, vilket snarare varit kontraproduktivt och gjort det mindre 

sannolikt att investerarna kan ta till sig information som trots allt är högst relevant för 

dem.  Vidare kan det ifrågasättas om ett direktiv som MiFID II spelar någon roll om 

investerarna överhuvudtaget inte är intresserade. Som tidigare nämnt gör det detsamma 

om investerarna får tillgång till mer information om de ändå väljer att inte ta del av den 

på grund av att de inte är intresserade. Det går därför att argumentera för att ökade 

dokumentations- och informationskrav inte hjälper eftersom den underliggande orsaken 

till informationsasymmetri egentligen ligger hos investerarna.  

Det är dock värt att här ställa frågan om vårt resultat påverkats av valet att undersöka 

värdepappersföretagens perspektiv. Det är fullt tänkbart att det skulle ligga i 

värdepappersföretagens intresse att skylla problem med informationsasymmetri på 

genomsnittligt låga intresset och MiFID II för att undvika att själva ta ansvar. Vi anser 

dock att så inte är fallet, på grund av två anledningar. För det första är det inte bara 

värdepappersföretagen som anser att intresset, så väl som finansiell kunskap, är låg. Det 

gör även undersökningen som Finansinspektionen (2015) låtit göra. Denna undersökning 

visar på globala trender där redan lågt intresse och kunskap är sjunkande. För det andra 

drar sig inte någon av respondenterna för att påpeka att investerarna får för mycket 

information. Om det hade legat i deras intresse att överrumpla investerarna med för 

mycket information med syfte att skydda sig själva hade de inte klagat på 

informationsöverflödet.  

Slutligen frågar vi oss om MiFID II sammantaget haft en positiv eller negativ effekt på 

informationsasymmetri. Vi anser dock att det är svårt att ge ett definitivt svar. 

Investerarna får tillgång till mer information, vilket i teorin har minskat 

informationsasymmetrin. Samtidigt är investerarnas intresse oförändrat. Däremot har 

informationsöverflödet gjort det svårare att ta till sig av informationen, men det går inte 
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att avgöra hur stort problem det här utgör. Därför går det inte heller att fastställa om 

informationsasymmetrin har minskat eller ökat.  

 

6.3 Intressekonflikter 

I direktivet MiFID II står det att intressekonflikter får förekomma, men att de ska hanteras 

och förebyggas i största möjliga mån. Samtliga respondenter menar att det pågår ett 

ständigt arbete kring intressekonflikter på respektive arbetsplats. Det hålls utbildningar, 

där jävsituationer diskuteras (R1; R3a; R3b). Det förekommer också årliga möten där 

intressekonflikterna identifieras och diskussioner förs kring hur arbetet ska gå till för att 

hantera dessa intressekonflikter. Ett antal respondenter anser dessutom att de litar på sin 

arbetsgivare (R2; R3a; R3b). Således följer de arbetsgivarens riktlinjer och utgår från att 

de därmed också gör vad som behövs göras och därigenom undviker intressekonflikter. 

R3a nämner vidare att det är en viktig fråga men att den inte är så stor, en uppfattning vi 

anser att de flesta respondenterna har. Det kan tolkas som att R3a inte ser att det finns 

några större problem med intressekonflikter. Men hur ser det ut egentligen? Finns det 

risker med de intressekonflikter som har identifierats och påverkar de 

investeringsrådgivningen i så fall? 

Samtliga respondenter nämner att rådgivarna har fasta löner på sin arbetsplats och att det 

inte förekommer incitamentssystem. R1 uttrycker det som att det inte skulle vara lämpligt 

att ha rörlig ersättning som rådgivare då man hade rekommenderat produkter man som 

rådgivare tjänat mer på framför vad som kanske är bäst för investeraren. Det här uttrycker 

även R3b: ”Det är klart då blir man ju, säljer man den (produkt) som man får mest betalt 

för.” Davis et al (1997) menar att stewardship theory innebär att uppdragstagaren är 

motiverad att agera i uppdragsgivarens bästa intresse. Vad respondenterna R1 och R3b 

säger tyder däremot på att de i enlighet med agency theory agerar utifrån egenintresse 

(Eisenhart, 1989). Här handlar det snarare om att rådgivarna genom regelverk blivit 

tvingade att agera i investerarnas bästa intresse framför att de är motiverade till det. 

Även om det är fast lön förekommer individuell bonus på värdepappersföretag 1 och 4. 

Bonusen ska dock ska vara helt skilda från någon form av prestationsmätning. Dessa 

personer säger därmed emot sig själva. Hos C4s arbetsgivare förekommer det en årlig 
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bonus vilken, enligt respondenten själv, ska vara saftig och en stor del av rådgivarnas 

inkomst. Den ska enligt C4 vara helt oberoende av prestationsmätning, men samtidigt 

nämner denne att de som presterat bra i regel får lite mer i årlig bonus än de som presterat 

mindre bra. Bonusen är baserad på vinst. ”Blir det inga vinster blir det ingen bonus”, 

säger respondenten. Därmed vet också alla rådgivare vad som krävs för att få mer bonus, 

då storleken baseras på vinsten värdepappersföretaget genererar under året. Således går 

det inte att hävda att dessa bonusar är skilda från incitamentssystem. Frågan blir snarare 

om incitamenten bör klassas som directly salient eller indirectly salient enligt Cerasoli et 

als (2014) definitioner av dessa begrepp. Författarna menar att för att incitament ska vara 

directly salient krävs det tydliga riktlinjer, och att på förhand definierade kriterier uppfylls 

för att de anställda ska erhålla detta incitament. Rådgivarna vet om hur 

värdepappersföretaget i stort måste prestera för att bonus ska delas ut. De vet också att ju 

bättre de presterar, desto bättre bonus. Det skulle därför kunna argumenteras för att 

bonusarna är directly salient. Det går å andra sidan att argumentera för att det bättre kan 

klassas som indirectly salient, vilket Cerasoli et al (2014) menar är fallet om det saknas 

en direkt koppling mellan prestation och incitament. Anledningen är att det är svårt för 

en individ att påverka huruvida företaget går med vinst eller inte. Det är dessutom rimligt 

att, oavsett hur diskretionära bonusarna är eller hur skild bonusen är från prestationerna, 

anta att bättre prestationer leder till bättre bonus.  

 

6.3.2 Prestationsmätning 
 

Alla respondenter anser att det finns prestationsmätning i någon form för rådgivarna, men 

att den är helt skild från ersättning. Dessa mätningar är baserade både på hårda och mjuka 

värden där exempelvis R3a och R3b upplever att mätningen har blivit mer fokuserad på 

kvalitet. Det går i linje med Ax et al (2015) och Ittner och Larckers (2003) påstående om 

att icke-finansiella prestationsmått har blivit allt vanligare.  

 

Ax et al (2015) argumenterar för att finansiella mått kan leda till kortsiktigt tänkande, 

eller myopia, då måtten oftast är baserade på företagets externredovisning. Myopia 

innebär att en person har ett kortsiktigt tänkande och fokuserar på kortsiktiga vinster och 

belöningar (Merchant & Van der Stede, 2017). Detta är enligt författarna en välkänd 

biverkning av finansiella styrmedel, också med tanke på att vi människor tycker om att 
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få belöningen fort (Nofsinger, 2002). Det är tydligt att framför allt R1 är förvillad av detta. 

Respondenten nämner att denne har tillgång till statistik över sina prestationer i realtid 

och kollar på den mer eller mindre dagligen. Att respondenten agerar som denne gör är 

dock inte så förvånande. Enligt Neely (1999) är det allmänt vedertaget att beteenden som 

finns inom organisationen påverkas av prestationsmått. Värdepappersföretag 1 har både 

veckovis och månadsvis uppföljning. Det är synnerligen kortsiktigt, och ger en indikation 

på att rådgivarna måste vara på hugget konstant eftersom det snart kommer en ny 

uppföljning. Det finns en stor risk för att detta leder till ett kortsiktigt arbetssätt. Ax et al 

(2015) och Merchant och Van der Stede (2017) hävdar att samtidigt som ett väl utformat 

prestationsmått kan ha en positiv påverkan på resultat kan ett dåligt, eller fel mått leda till 

negativa eller oönskade effekter. Företag jobbar efter en fortlevnadsprincip, det vill säga 

att de strävar efter att överleva för en överskådlig framtid. Det krävs därför att de är 

långsiktiga. De styrmedel som används på värdepappersföretag 1 riskerar att leda till en 

kortsiktighet, myopia, och kan därför anses leda till negativa eller oönskade effekter.  

Också R3a och R3b har tillgång till daglig statistik men har ett helt annat förhållningssätt 

till den. R3a nämner att det inte hinner hända så mycket på en vecka och att det kan variera 

mycket från en vecka till en annan. Det är något som enligt respondenten är normalt och 

som man som rådgivare lär sig med tiden inte ska påverkan en. Respondent R3a nämner 

vidare att rådgivarna har uppföljning på sina prestationer ungefär var tredje månad. Enligt 

R3a hade det inte varit rimligt att ha uppföljning oftare än så just på grund av variationen 

i arbete mellan olika veckor. Att det finns skillnader mellan R1 och respondenterna från 

värdepappersföretag 3 gällande förhållandet till den dagliga statistiken kan bero på det 

organisatoriska och kulturella trycket som finns på respektive värdepappersföretag. Det 

faktum att R3a nämner att denne med tiden vant sig vid variationen i arbetet tyder däremot 

på att det också kan handla om erfarenhet. R3a och R3b har 20 respektive 25 års 

erfarenhet medan R1 enbart har ett års erfarenhet inom området. 

 

6.3.3 Vilka intressekonflikter ser respondenterna? 

Att det finns intressekonflikter vid investeringsrådgivning råder det ingen tvekan om 

baserat på svaren från respondenterna. Laffont och Martimort (2002) och Merchant och 

Van der Stede (2017) hävdar att det går att minska risken för intressekonflikter om det 
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säkerställs att uppdragstagarens incitament överensstämmer med uppdragsgivarens mål. 

R1 anser att en hel del potentiella intressekonflikter rensas bort tack vare att rörlig 

ersättning inte är tillåtet. Det här kan tolkas som att införandet av MiFID II inneburit en 

minimering av intressekonflikter, även om de, som det verkar, inte är helt bortrensade. 

Vidare nämner R3a och R3b att det skapas ett förtroende hos investerarna gentemot 

rådgivarna när det framkommer att lönerna är fasta. Det är något positivt då målet med 

regleringar av intressekonflikter inom investeringsrådgivning är att bevara allmänhetens 

och investerarnas förtroende för finansiella marknaden (Kjellander, i Örtengren, 2015). 

Att ett förtroende skapas ger en indikation på att regleringarna av intressekonflikter också 

fått relationen mellan rådgivare och investerare att bli mer lik den för stewardship theory. 

Teorin handlar ju om att förvalta något i någon annans förtroende (Block, 2013), vilket 

det i mångt och mycket tyder på att rådgivarna har. 

En intressekonflikt som C1 tar upp är det faktum att värdepappersföretagen säljer sina 

egna produkter. R2 nämner att denne vid valet mellan två likvärdiga fonder skulle ge råd 

kring fonden som är från det egna företaget framför den andra. Fonder som inte är 

värdepappersföretagets egna räknas inte ens med i rådgivarens prestationsmätning. Det 

här sättet att mäta prestationer på kan leda till intressekonflikter. Merchant och Van der 

Stede (2017) och Cerasoli et al (2014) menar att det inte bara är monetära incitament som 

kan leda till intressekonflikter, utan också icke-monetära. Exempel på icke-monetära 

incitament skulle kunna vara beröm eller erkännande från kollegor (Cerasoli et al, 2014). 

Bra resultat i mätningarna leder till att dessa incitament erhålls. Således blir rådgivarna 

motiverade till att fokusera mer på värdepappersföretagets egna fonder framför externa 

fonder. Det här antyder R2 själv när denne vid en situation med två likvärdiga fonder 

säger följande: ”...då kommer jag ju så klart ge råd om en [värdepappersföretagets 

namn] fond, jag ger inte ens råd om den andra.” Därmed kan vi argumentera för att det 

på värdepappersföretag 2 finns risk för att intressekonflikter uppstår. En allmän syn på 

prestationsmått är som bekant att de kan ses som ett verktyg för att implementera strategin 

som finns på företaget (Anthony et al, 2014; Aguinis et al, 2013; Ax et al, 2015; Neely, 

1999). Det skulle därför gå att argumentera för att värdepappersföretag 2 har lyckats med 

sin strategi om denna handlar om att ha en hög försäljningskvot på de egna fonderna. Som 

Merchant och Van der Stede (2017) påpekar; ”What you measure is what you get”. 
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Vidare nämner R2 att om man som rådgivare presterar bra kan det indirekt leda till större 

chanser för löneförhöjning. Cerasoli et al (2014) menar att indirectly salient incitament 

finns då det inte är en direkt koppling mellan prestation och incitament men att det kan 

antas att högre prestationsnivå exempelvis leder till högre grundlön, även om det inte går 

att veta hur hög. Det är således vad som gäller i det här fallet med. Det går därför att 

argumentera för att det faktiskt finns incitamentssystem på värdepappersföretag 2. 

C4 ser på intressekonflikter med en lite mer positiv bild jämfört med de andra 

respondenterna. ”det är faktiskt en del av våran affärsidé. Att ha lite intressekonflikter. 

[Investeraren] vill det.” Denne säger att värdepappersföretaget, genom sina olika 

affärsområden, tjänar pengar i båda ändarna, men argumenterar vidare att investerarna 

vill vara kunder hos värdepappersföretag 4 för att det kan erbjuda något som andra inte 

kan. Således är det inte ett problem enligt C4. Den här argumentationen skapar en 

intressant tanke. Behöver intressekonflikter verkligen alltid vara något negativt? I 

slutändan verkar båda parterna tjäna på det system som finns på värdepappersföretag 4. 

Om C4 och dennes kollegor tjänar mycket pengar kanske de till och med blir mer 

motiverade att göra ett ännu bättre jobb eftersom incitament fungerar som en morot 

(Cerasoli et al, 2014). 

Vad som däremot kan vara ett problem är de interna intressekonflikterna som finns. De 

två grundläggande antaganden angående intressekonflikter inom agency theory handlar 

om att parterna har olika mål och incitament, samt att de har olika arbetsfördelning 

(Eisenhart, 1989; Laffont & Martimort, 2002). När de olika affärsområdena har olika mål 

med sina arbetsuppgifter skapar det problem då de kan vilja påverka varandra vilket skulle 

leda till externa problem. I det här fallet skulle det få extrema konsekvenser om 

analytikerna blev påverkade av investment banking och därmed inte längre var helt 

objektiva i sina värderingar. MiFID II berör inte interna intressekonflikter utan enbart de 

som kan uppkomma med en extern part. Men också interna intressekonflikter kan påverka 

andra parter och då leda till exempelvis externa intressekonflikter. Hur hanteras en sådan 

situation? 
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6.3.4 Diskussion 

Det går att konstatera att intressekonflikter inte har eliminerats helt. Det går också att 

konstatera att trots att samtliga respondenter påstår att det inte finns incitamentssystem 

eller bonus baserad på prestation, finns det faktiskt det. Däremot rör sig 

värdepappersföretagen bort från externa incitament, som rörlig ersättning, till intern 

motivation. Med tanke på att investeringsrådgivning är av kvalitativ karaktär passar det 

också bättre i enlighet med Kruglanski et al (1971) och Lawler (1969). Dessutom menar 

Pinder (2011, i Cerasoli et al, 2014) att någon som är internt motiverad inte behöver 

ytterligare motivation för att genomföra en uppgift. Har rådgivarna en intern motivation 

är det därmed inte nödvändigt att ge dem rörlig ersättning. 

Vi ser som sagt att det finns bonus som baseras på prestation. Vi anser dock att dessa 

incitament är indirectly salient, vilket innebär att det är en lös koppling mellan prestation 

och belöning (Cerasoli et al, 2014). Visserligen kan rådgivarna ha en god uppfattning om 

vilka prestationer som leder till bonus, men det saknas en uttalad, direkt koppling mellan 

dessa. Incitamenten medför risker, men behöver inte nödvändigtvis leda till problem. 

Vidare är prestationsmätning en nödvändighet för alla företag, vilket också R3b påpekar. 

Detta för att kunna hålla anställda ansvariga för vad de har presterat. Så länge det finns 

någon form av prestationsmätning kommer också indirectly salient incitament finnas 

kvar, då det är oundvikligt att de bästa anställda kommer premieras vid exempelvis 

löneförhandlingar. 

Vidare kan diskussionen om stewardship theory under 6.1 MiFID II återupptas här. Om 

EU-direktivet hade lyckats omvandla rådgivarna från agenter till stewards hade det 

inneburit att rådgivarna även vid en lös kontroll hade agerat i investerarnas bästa intresse 

(Davis et al, 1997). Enligt vad som framkommit i empiriinsamlingen är så inte fallet. 

Flera respondenter nämner att de, om möjligheten till egen vinning fanns, hade tagit den. 

Trots att investerarens bästa intresse kunde ha blivit åsidosatt. Intern motivation driver 

dig som person att utföra handlingar för din egen skull då de av dig ses som intressanta 

eller motiverande (Cerasoli et al, 2014). Den interna motivationen ändras därmed inte 

bara för att det uppkommer nya restriktioner kring vad du får och inte får göra. Det går 

alltså att kontrollera uppdragstagarens handlingar. Det går däremot inte att påverka 

uppdragstagarens interna motivation.  Med andra ord har MiFID II, enligt vår mening, 

inte lyckats förflytta principal-agent relationen till en stewardship relation. 
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7. Slutsats 
7.1 Frågeställningar och syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån värdepappersföretagens perspektiv skapa förståelse 

för vilken påverkan EU-direktivet MiFID II har haft på principal-agent problem som 

uppstår vid investeringsrådgivning. Detta syfte kommer besvaras genom svaren på 

studiens forskningsfrågor, vilka presenteras nedan.  

 

Hur upplever värdepappersföretagen den informationsasymmetri som uppstår vid 
investeringsrådgivning? 
Värdepappersföretagen själva anser inte att informationsasymmetri utgör något stort 

problem. Till följd av ökade krav på dokumentation och information finns det idag mindre 

möjlighet att dölja sina handlingar och viktig information om uppdraget. Att rådgivarna 

vet mer än investerarna är heller inget problem enligt respondenterna, då det oftast är 

grunden till att rådgivning efterfrågas överhuvudtaget. De upplever däremot att låg 

kunskap och lågt intresse, samt det faktum att det finns ett informationsöverflöde, utgör 

problem, och att MiFID II inte har åtgärdat detta. 

 

Om vi utgår från traditionella definitionerna för informationsasymmetri ser vi att 

problemet mer eller mindre eliminerats till fullo. Investerarna har stor tillgång till både 

information om produkter och dokumentation av vad som sker i samband med 

rådgivningen. Vi anser dock också att de traditionella definitionerna saknar en viktig 

dimension, nämligen att principalen både måste ha en förmåga att ta till sig och vara 

intresserad av informationen. Vi argumenterar vidare att det behövs skilja på vad som 

ligger i principalens intresse och vad principalen är intresserad av. Vår slutsats är därför 

att så länge principalen inte är kapabel att ta till sig, eller intresserad av informationen 

kan informationsasymmetri inte heller elimineras.  

  

Vidare delar vi respondenternas uppfattning om att MiFID II har tappat kundperspektivet. 

När allmänheten har ett lågt intresse för privatekonomiska frågor och samtidigt har låga 

finansiella kunskaper hjälps inte investerare av att blad efter blad med obligatorisk 

information staplas på höjd. Vi kan då dra slutsatsen att för den genomsnittlige 

investeraren har direktivet inte lyckats i sitt syfte att öka transparensen. Tvärtom har 

risken för att viktig information tappas bort i mängden ökat. Det är dock svårt att avgöra 

om informationsöverflödet har större negativ effekt på informationsasymmetrin än vad 
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den ökade informationen har positiv effekt. Därmed går det inte heller att fastställa om 

informationsasymmetrin har minskat eller ökat. 

 

Hur upplever värdepappersföretagen intressekonflikter som uppstår vid 
investeringsrådgivning? 
Respondenterna kan alla nämna olika intressekonflikter som kan uppstå vid 

investeringsrådgivning, även om MiFID IIs reglering av rörlig ersättning inneburit att 

flera automatiskt har eliminerats. Däremot ser majoriteten av respondenterna inte 

intressekonflikter som ett stort problem. MiFID II har också reglerat rådgivarnas agerande 

så att deras egenintresse inte får någon plats utan att de måste agera utifrån investerarnas 

bästa intresse. Den slutats vi kan dra av frågorna kring det här ämnet är att 

intressekonflikter inte har eliminerats helt. Det går också att dra slutsatsen att även om 

MiFID II lyckats reglera hur rådgivarna agerar har direktivet inte lyckats reglera 

rådgivarnas interna motivation. Det innebär att även om rådgivarna inte längre kan agera 

i sitt egenintresse betyder det inte att de inte hade gjort det om möjligheten fanns.  

 

Samtliga rådgivare påstår också att det inte förekommer incitamentssystem för rådgivare 

på deras arbetsplats. Av den analys vi gjort kan vi däremot dra slutsatsen att påståendet 

inte speglar den faktiska situationen. På två av fyra värdepappersföretag förekommer det 

bonusar som baseras på prestation, även om det inte finns någon direkt koppling 

däremellan. Vidare anser vi att prestationsmätningar är nödvändiga inom företag för att 

arbetstagare ska kunna hållas ansvariga för sina prestationer, vilket är en syn som delas 

av Merchant och Van der Stede (2017). Med tanke på att de som presterar bäst alltid 

kommer premieras något vid lönesamtal och dylikt kan vi också dra slutsatsen att 

indirectly salient incitament är oundvikliga. Således kommer det så länge det finns 

prestationsmätning också finnas risk för intressekonflikter.  

 

I vilken utsträckning har implementeringen av MiFID II påverkat principal-agent 
relationen som uppstår vid investeringsrådgivning till att bli en stewardship relation?  
Det går att konstatera att MiFID II har inneburit en hårdare övervakning och kontroll av 

värdepappersföretag och rådgivare. Avsikten är att skydda investerarna och se till att 

deras intressen kommer i första hand. Således har regleringar införts så att rådgivare inte 

kan agera i sitt egenintresse. En steward behöver lös kontroll och fria händer för att känna 

motivation. Istället har rådgivarna blivit ännu hårdare kontrollerade, vilket dels säger 
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emot teorierna. Dels tyder det också snarare på att myndigheterna betraktar rådgivare som 

agenter eftersom övervakning anses vara nödvändigt.  

 

Vidare är en steward motiverad att agera i uppdragsgivarens bästa intresse, även med lös 

kontroll. Det skulle i det här fallet ha inneburit att rådgivarna hade agerat i linje med 

investerarens intressen även om de kunde ha agerat för sin egen vinnings skull. Så är inte 

fallet av vad som har kommit fram i analysen. Hade möjligheten funnits att agera för egen 

vinnings skull hade flera av respondenterna tagit den (R1; R2; R3b).  

 

Av det som tagits upp ovan går det att dra en slutsats om att MiFID II inte lyckats 

omvandla rådgivarna från agenter till stewards. Rådgivarna har nämligen inte den inre 

motivationen att agera efter investerarens bästa intresse, även om de i praktiken gör det. 

Således kan det konstateras att rådgivarna snarare är kontrollerade agenter, som inte kan 

handla för egen vinning, än att de är stewards. Därmed går det också att påstå att ett 

regelverk inte kan ändra intern motivation. Vidare går det att fastslå att myndigheterna 

inte litar på rådgivarna och att Europaparlamentet och rådet genom ökad kontroll önskar 

komma åt något som enligt Davis et al (1997) inte är möjligt med kontroll. Följaktligen 

går det att fastslå att myndigheterna inte litar på rådgivarna. Även av det går det att 

konstatera att direktivet till syvende och sist inte omvandlat rådgivarna från agenter till 

stewards, utan enbart till hårdare kontrollerade agenter.  

 

7.2 Diskussion 
 
Med anledning av svaren på dessa forskningsfrågor går det att konstatera att MiFID II 

inte har lyckats eliminera vare sig informationsasymmetri eller intressekonflikter. 

Direktivet har däremot påverkat båda delarna till viss mån. Implementeringen har 

inneburit att mer information lämnas till investeraren. Med utgångspunkt i de klassiska 

teorierna kan vi tolka det som att informationsasymmetrin därmed näst intill har 

försvunnit. Om vi däremot utgår ifrån vår reviderade modell av teorin tolkar vi det som 

att den ökade informationen kan ha förvärrat informationsasymmetrin. Direktivet har 

också påverkat hur värdepappersföretagens incitamentssystem får se ut, vilket avlägsnat 

många av de intressekonflikter som tidigare kunde ha uppstått. Vi ser dock att 

prestationsmätningen i sig, vilken är nödvändig, kan ligga till grund för intressekonflikter.  
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Angående principal-agent relationen kan vi slutligen konstatera att MiFID II haft en 

positiv påverkan på reduktion av intressekonflikter då dessa har minskat, medan det för 

informationsasymmetri är mer osäkert till följd av att den ökade informationen lett till ett 

informationsöverflöde. Således har MiFID II inte eliminerat principal-agent relationen. 

Därmed måste också figur 1, som visades i avsnitt 1.2 Problemdiskussion revideras. Vi 

ser att den faktiska effekten MiFID II har haft ser ut enligt figur 7. Följaktligen har 

direktivet inte heller resulterat i att relationen mellan rådgivare och investerare blivit likt 

den i stewardship theory.  

 
Figur 7: Illustration över MiFID IIs faktiska effekt 

Det är vid det här laget konstaterat att MiFID II har inneburit utökade krav och 

restriktioner på en tjänst av kvalitativ karaktär. Det är därför inte förvånande att det 

fortfarande finns problem inom investeringsrådgivning. Vad vi däremot kommit fram till 

i den här uppsatsen är att det inte räcker att enbart fokusera på att reglera rådgivarna. 

Eftersom investeringsrådgivning består av en relation mellan två parter går det inte att 

eliminera problem genom att bara ändra på den ena parten. Det krävs också en förändring 

hos investerarna. Vi ser dock inte att det går att genom lagreglering öka investerarnas 

intresse, precis som att vi inte heller ser att en lag kan ändra intern motivation. Det behövs 

därmed ett större engagemang från investerarna.  

 
7.3 Kunskapsbidrag 
 
Genom den här uppsatsen har vi fått en förståelse för hur EU-direktivet MiFID II, en 

tvingande lagstiftning, har påverkat grundstenarna till principal-agent problem vid 

investeringsrådgivning. En del av det teoretiska bidraget i den här uppsatsen handlar om 
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teorierna kring informationsasymmetri. Dessa utgår ifrån att uppdragsgivaren, eller 

principalen, vill ha informationen som är relevant för denne. Resultatet av den här 

uppsatsen visar på att så inte behöver vara fallet. Teorin behöver därför revideras något 

enligt vår mening. Eisenhart (1989) anser att informationsasymmetri uppstår om 

informationen om vad agenten gör är av en sådan karaktär att den är komplicerad eller 

omöjlig att ta reda på, eller om kostnaden för att mäta eller få tag på den är väldigt hög. 

Till denna teori vill vi addera att det också uppstår informationsasymmetri om det finns 

ett ointresse hos principalen, eller om denne har en oförmåga att ta till sig informationen. 

Informationsasymmetri skulle därmed kunna illustreras enligt figur 6:  

 

 
Figur 6: Reviderad illustration över informationsasymmetri 

 

Vidare ser vi att bidraget sträcker sig till teorierna kring intressekonflikter och 

stewardship theory. Även om möjligheten för agenten att agera för sitt egenintresse idag 

är mycket mindre innebär det inte att viljan att göra det, även om möjligheten fanns, 

försvinner. Det går därför inte att förutsätta att ett kontraktsförhållande som haft en 

principal-agent relation övergår till en stewardship relation när dessa problem elimineras. 

En agent blir inte per automatik en steward när denne inte längre kan tillgodose sitt 

egenintresse. Det krävs att denne har intressen som går i linje med principalen, och därtill 

är motiverad att agera utefter dem.  

 

Det teoretiska bidraget uppsatsen har gett leder oss vidare in på det empiriska bidraget. 

Genom en ökad förståelse för hur tvingande lagstiftningar påverkar principal-agent 

problem kan uppsatsen hjälpa tillsynsmyndigheter i sitt arbete att hantera principal-agent 

problem, både inom den här branschen, men också andra. Resultatet ger även en 

indikation på hur EU-direktiv tas emot i Sverige och att de inte alltid får önskad effekt. 

Vi ser att uppsatsen kan vara av intresse för inte minst Finansinspektionen och deras 

arbete för att reglera den finansiella marknaden. Uppsatsen skulle således kunna 
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underlätta både vidareutveckling av regleringen som finns idag, samt utformningen av 

framtida direktiv och lagar.  Det empiriska bidraget skulle också kunna vara gynnsamt 

för värdepappersföretag och deras arbete för att hantera intressekonflikter, då uppsatsen 

bidrar med ett utomstående perspektiv på vilka intressekonflikter som kan uppstå vid 

investeringsrådgivning.  

 
7.4 Förslag till vidare forskning 
 
I vår uppsats har vi valt att titta på fenomenet relationen som existerar vid 

investeringsrådgivning, utifrån värdepappersföretagens perspektiv. Det skulle därför vara 

spännande att även undersöka hur investerarna ser på detta fenomen. Vad har de för 

uppfattning av MiFID II? Märker de överhuvudtaget någon skillnad jämfört med innan? 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur Finansinspektionen ser på direktivet. 

Upplever de att MiFID II har bidragit till ett större skydd för investerarna? Med tanke på 

att flera respondenter hävdar att Finansinspektionen inte har varit till hjälp och inte heller 

förstår hur direktivet ska tolkas skulle det vara ytterligare intressant att höra hur 

myndigheten ser på den saken.  

 

Vidare ser vi det som intresseväckande att gå in mer på urvalsprocessen för fonderna som 

rekommendationerna baseras på vid investeringsrådgivning. Flera av rådgivarna nämner 

att de vid två likvärdiga fonder väljer att rekommendera den som är 

värdepappersföretagets egen. I praktiken är det näst intill omöjligt för två fonder att vara 

exakt likadana. Var går gränsen för när två fonder kan ses som motsvarande och när de 

inte längre kan ses som det? Det skulle vara intressant att undersöka detta område med 

fokus på psykologisk bias. Har rådgivarna bias mot de egna fonderna eller kan de vara 

helt objektiva?  

 

En ytterligare aspekt som hade varit intressant att titta vidare på är rådgivarnas roll som 

agent i principal-agent problemet. I den här uppsatsen har modellen för problemet sett ut 

som sådan att principalen har varit investeraren, medan agenten varit rådgivaren som 

representant för värdepappersföretaget. Med tanke på att vi ser att det fortfarande kan 

förekomma intressekonflikter i form av att rådgivaren både ska uppfylla investerarens 

önskningar och värdepappersföretagets mål ser vi att modellen är mer komplex. 

Rådgivaren är inte bara agent för investeraren, utan också för sin arbetsgivare och har 
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således två uppdragsgivare på samma gång, som inte alltid har gemensamma intressen. 

Rådgivaren måste sålunda tillgodose två parter samtidigt, och kommer hamna i 

situationer där denne behöver prioritera den ena parten före den andra. Hur handlar en 

agent som har två principaler?  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Mejlutskick 
Hej!   

Vi heter Amie Berglund och Oskar Danell och studerar sista året på 

civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Vi skriver nu vår magisteruppsats 

och behöver er hjälp för att samla in information. Det skulle betyda oerhört mycket för 

oss, och för vår studies möjligheter till att färdigställas, om ni har möjlighet att ta er tid 

till att ställa upp på intervju.   

  

Vår studie ämnar undersöka värdepappersföretags perspektiv på hur 

regelverket MiFID II påverkat relationen mellan investeringsrådgivare och investerare, 

främst gällande eventuella intressekonflikter och informationsasymmetri i samband med 

investeringsrådgivning med privatpersoner.   

  

Intervjuerna kommer naturligtvis att utföras med strikt anonymitet där både företagets 

och intervjupersonens namn kommer att hemlighållas. Vi skulle vara oerhört 

tacksamma om du kan hänvisa oss till någon eller några inom organisationen som skulle 

vara relevant för studien och villig att ställa upp på en intervju.  

  

Helst skulle vi vilja genomföra dessa intervjuer personligen för att få en så nyanserad 

bild som möjligt. Önskas telefonintervju eller intervju över mejl så går självklart även 

detta bra. Vi är flexibla och väldigt tacksamma för all hjälp ni är villiga att bidra med.   

  

Ett stort tack på förhand!   

  

Med vänliga hälsningar  

Amie Berglund & Oskar Danell  

Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet  

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide Rådgivare 
 
Inledande frågor 

- Hur länge har du jobbat med rådgivning?  
o Sammanlagt/hos din nuvarande arbetsgivare? 

- Hur ser rådgivningsprocessen ut?  
- Hur ofta har du kontakt med/träffar du dina kunder? 
- Investerarnas finansiella förmåga/kunskap  

 
MiFID II 

- Påverkan på dagligt arbete 
o Var i processen/vilket steg i processen kommer MiFID II in?  

- Transparens 
- Oklarheter  

 
Informationsasymmetri 

- Upplever du att det finns problem med informationsasymmetri? 
- MiFID IIs påverkan 
- Hantering 
- Typ av information 

o Mer/mindre, svår, problematisk   
- Något som inte måste ges ut men som är bra att informera om? 
- Vanliga missförstånd 

 
Incitament 

- Vilken typ av incitamentssystem har rådgivare? 
o Externa incitament och intern motivation 

- Innan/efter MiFID II 
- Prestationsmätning 
- Press   
- Motivation 

 
Intressekonflikter 

- Vilken typ av intressekonflikter? 
- Arbetet för att hantera/motverka intressekonflikter  
- Skillnad före/efter MiFID II 
- Kommunikation till investerare 
- Risker med incitamentssystemet 

 
Relationen med investeraren 

- Förtroende från investerarna 
- Investerarnas förståelse 
- Vanliga missuppfattningar/fördomar 

 
Vad skulle du vilja se för ändringar/förbättringar gällande MiFID II? 
 
 
 



 
 
 

 

 
Bilaga 3 - Intervjuguide Compliance 
Inledande frågor 

- Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
- Hur länge har du jobbat med det här? Sammanlagt/hos din nuvarande 

arbetsgivare?  
- Hur ser rådgivningsprocessen ut?  
- Investerarnas finansiella förmåga/kunskap  

 
MiFID II 

- Påverkan på dagligt arbete 
o Var i processen/vilket steg i processen kommer MiFID II in?   

- Implementeringen 
o Färdig? Kompletterar?   
o Problematik  

- Transparens 
- Oklarheter  
- Finansinspektionens stöd  

 
Informationsasymmetri 

- Upplever du att det finns problem med informationsasymmetri? 
- MiFID IIs påverkan 
- Hantering  
- Typ av information 

o Mer/mindre, svår, problematisk   
o Något som inte måste ges ut men som är bra att informera om? 

- Vanliga missförstånd 
 
Incitament 

- Vilken typ av incitamentssystem har rådgivare?  
- Externa incitament vs intern motivation 
- Innan/efter MiFID II 
- Prestationsmätning  
- Press  
- Motivation  

 
Intressekonflikter 

- Vilken typ av intressekonflikter? 
- Arbetet för att hantera/motverka intressekonflikter  
- Skillnad före/efter MiFID II 
- Kommunikation till investerare  
- Risker med incitamentssystemet 

 
Vad skulle du vilja se för ändringar/förbättringar gällande MiFID II? 
 


