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ABSTRACT 
 

Titel:    MiFID – Granskat ur den svenska finansmarknadens perspektiv 
 

Nivå:    D-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 

Författare:    Andreas Torpmark & Björn Thunholm 
 
Handledare:   Peter Lindberg 

 
Datum:    2007 November 

 
Syfte:             Syftet med vår studie är att skapa klarhet i vad det nya direktivet MiFID         
    innebär, och vilken roll den utgör för harmoniseringen av den Europeiska    

  finansiella marknaden. Vi vill även belysa vad de olika aktörer i den finansiella  
  marknaden anser om harmoniseringen och vilken inställning de har till de olika  
  delarna i MiFID direktivet.  

 
Metod:    Vi har efter en noggrann selektering låtit: Aktiespararna,    

  Fondhandlarföreningen och Finansinspektionen representera den svenska    
  Finnansmarknaden. Det är utifrån dessa tre parter vårt empiriska intag av hur    
  harmoniseringen i samband med MiFID, samt hur direktivet i sig uppfattas på    
  den svenska finansiella marknaden har fastställts. Vi har tagit del av artiklar,  
  undersökningar och remissvar som har framtagits inom de tre grupperna för att  
  skapa en förståelse angående deras åsikter och ställningstaganden vad gäller  
  MiFID. Vi har även utfört intervjuer med de tre grupperna vidare presenterar vi 
  vissa redan existerande teorier för en välfungerande finansiell marknad samt  
  hur harmoniseringen har fungerat inom tidigare områden.  
 

Resultat &     Alla aktörerna är positivt inställda till harmoniseringen och direktivet i stort,   
slutsats:    likväl framhävs många detaljer som står till hinder för att ambitionen om den 

     enade finansiella marknaden skall kunna bli verklig under överskådlig tid.  
    Andra slutsatser är att kostnaderna i samband med införandet av MiFID tros   
                    drabba värdepappersinstitutionerna hårdast, och förmodligen blir det  
                   investerarna som får bära kostnaderna i slutändan. Värdepappersinstitutionerna   
    kommer och andra sidan få bättre möjligheter att växa internationellt, en  

  möjlighet som troligen kommer att gynna de större institutionerna i större grad  
  än de mindre. Flera aktörer på marknaden ser även brister i harmoniserings-  
  arbetet, vilka kan orsaka direkta nackdelar för den svenska finansmarknaden.  
    

Förslag till    Det intressanta med denna studie är att den reflekterar de teorier,  
fortsatt        spekulationer, åsikter samt förväntningar som fanns inför implementeringen. 
forskning:    Det vore därför ytterst intressant att undersöka utfallet ur alla de aspekter vi      

  lyfte, i olika tidsintervaller efter implementeringen.  
 
Uppsatsens   Studien har uppfyllt sitt syfte och dokumenterat den svenska  
bidrag:    finansmarknadens syn på harmoniseringen av finansmarknaden inom EU,    

  med särskild beaktning av MiFID direktivet och dess innebörd. 
 

Nyckelord:    EU, Direktiv, Harmonisering, MiFID, Ny lag om värdepappersmarknaden.   



ABSTRACT  
  

Title:    MiFID – Reviewed from the Swedish financial markets perspective 
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Author:    Andreas Torpmark & Björn Thunholm  
 
Supervisor:    Peter Lindberg 
 
Date:    2007 Nowember 
 
Aim:    The purpose of our essay is to clear up the difficulties of what the new      

  directive MiFID means, and which part it represents for the harmonisation    
  of the European financial market. Further we want to illuminate what the  
  different operators of the financial market consider about the harmonisation  
  and what attitude they have for the different parts of the MiFID directive. 

 
Method:    After careful selection we have let: Aktiespararna, Fondhandlarföreningen and   

  Finansinspektionen to represent the Swedish financial market. It´s on the basis  
  of these three parts, our empirical input of how the harmonisation in  
  connection with the MiFID directive, and how the directive in general is  
  received on the Swedish financial market, is established. By studying scientific  
  articles, studies and comment letters that hese three groupes has developed, we  
  have tryed to make a understanding concerning there opinions and there  
  standpoints respecting the MiFID directive. We performed iterviews with the  
  three groupes and further vi present already existing theories for how a well  
  functional financial market and harmonisation have worked in prior areas. 

 
Result &    In our analyse we found that all parts where positive to the harmonisation and     
Conclusions:  the directive in the big picture, but that there where many detail objects in the  

way of the ambition of a united financial market in a foreseeable time. On the    
other side the value paper institutes gone have the opportunity to grove    
internationally, an opportunity that most likely will benefit the bigger institutes    
greater then the smaller ones. Several of the actors also notice a lack in the    
harmonisation work that could cause direct disadvantages for the Swedish    
financial market if not corrected. 

 
Suggestions    Whats intresting with this study is that it reflects the theories, speculations  
for future    views and expectations that existed prior to the implemention of the    
research:        directive. On the basis of this it would be extremley intresting to examie  

  the results in aspect of all the angles we used in this study in varyes  
  timeintervals  after the implementation.  

 
Contribution This study has fulfiled its aim and documented the swedish view on to  
of the thesis:   the harmonisation of the financial market within the EU, with special    

  consideration of the MiFID directive and it´s signigicance.   
    

Key words:   EU, Directive, Harmonisation, MiFID, Markets in Financial Instruments    
Directive 
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1 Inledning 
 
Genom värdepappersmarknaden pumpas ständigt nytt kapital in i företagen som figurerar på 
börser världen runt. Det finns ofantligt många fonder, aktier och andra värdepapper att välja 
på. Detta gör att de flesta privatinvesterare behöver en mellanhand i form av en bank eller 
mäklare som guidar en rätt i denna djungel. Under de senaste decennierna har många 
privatsparare förlorat stora summor på grund av diverse aktiebubblor. När dessa bubblor 
spricker så är det investerarna som får ta smällen. En lag som reglerar den finansiella 
rådgivningen till konsumenter sattes därför i bruk år 2003. Lagen innebär bland annat att den 
finansiella rådgivningen måste dokumenteras, samt att råd som ej är till den individuella 
kundens intresse inte får ges. Men denna lag har ej varit tillräcklig då de finansiella instituten 
fortfarande kritiseras hårt. 
 
Arbetet med att förbättra omständigheterna kring denna marknad har därefter fortsatt både 
nationellt och inom Europeiska unionen. Diverse direktiv har därefter utvecklats och nu senast 
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)  som skall hjälpa banker och andra 
finansföretag så de kan köpa och sälja värdepapper och erbjuda placeringsrådgivning över 
hela Europa. Andra syften med direktivet är ökad transparens i värdepappersmarknaden samt 
att öka skyddet för investerare. De som anses bli de stora vinnarna i och med införandet av 
direktivet är investmentbanker, fondbolag och andra förvaltare av värdepapper. Mer allmänna 
fördelar med direktivet är att valmöjligheterna när det gäller finansiella instrument och 
placeringsprodukter kommer att öka. Det blir en större priskonkurrens och det är även tänkt 
att möjligheterna till att få opartiska råd ska förbättras. MiFID skall träda i kraft den 1 
november 2007. Det ersätter det tidigare investeringstjänstedirektivet från 1993, ISD1. MiFID 
reglerar även hur handeln skall bedrivas samt hur aktörerna skall uppföra sig, organisera sig 
och hur riktlinjer och instruktioner ska se ut.   
 
MiFID, som är ett direktiv som ska göra så att det blir lättare för EU:s värdepappersinstitut att 
erbjuda handel med tjänster och finansiella instrument över gränserna, är ett led i den 
harmonisering som sker i och med medlemskapet i EU. I mars 2000 lovade EU:s stats- och 
regeringschefer, vid ett EU-toppmöte i Lissabon, att unionen ska vara den mest 
konkurrenskraftiga ekonomin i världen inom 2010.2 Sverige har allt sedan det att vi gick med 
i EU 1995 varit skyldiga att implementera EG:s direktiv, som nu harmoniserar vår lagstiftning 
med de övriga medlemsländerna. Tanken med MiFID är att alla 27 medlemsländer i framtiden 
kommer att agera under samma finansiella marknad. 3  
 
Värdepappersbolag och banker är dåligt förberedda på den harmonisering inom handeln med 
finansiella tjänster som MiFID direktivet innebär. En undersökning utförd av KPMG 2006 
visar att endast 29 procent av de 199 svenska och europeiska finansföretag de undersökt då 
hade tillsatt en projektledare för införingen av MiFID. Vidare visar samma undersökning att 
endast 17 procent hade budgeterat för införingen. Undersökningen visar även att vissa 
organisationer inte ens hade gått igenom det nya direktivet.4 Sverige har till skillnad från 
vissa Sydeuropeiska länder redan slopat börstvånget, vilket är en av de delar som innefattas av 
direktivet.5 Direktivets regler skall återspeglas i lag SOU2006:50 som enligt direktivet skulle 
                                                 
1 Fond&Bank Online – ”så påverkas banker och värdepapperbolag” 
2 “Creating a Single Financial Market in Europe: What Do We Mean?” 
3 Wall Street technology: ”Europe moves toward a single financial market” 
4 ”Gränserna för handeln med värdepapper i Europa rivs- men finnansföretagen är dåligt förberedda” KPMG  
5 DI ”Banker dålig rustade inför nya EU-regler” 
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antas av riksdagen senast den 31 Januari 2007 för att sedan träda i kraft senast den 1 
november samma år. Lagen kommer att utgöra en avgörande roll i hur direktivet skall 
tillämpas i Sverige.  
 
Enligt Finansinspektionen (FI) är tidsperioden från implementeringen till tillämpningen 
relativt kort, FI har försökt att informera om vad det nya direktivet kommer att innebära allt 
sedan Europaparlamentet antog direktivet6. 
 
Finansdepartementet har samlat in remissvar från, av dem utsedda 60 mest berörda parterna, 
detta för att de vill presentera en proposition till riksdagen. Deadline för dessa var den 14 Aug  
2006 och då hade 27 inkommit till finansdepartementet .  
 
Ett av Europiska unionens huvudsyften är ett ekonomiskt samarbete mellan medlemsländerna 
som innebär gemensam valuta och samordnad penningpolitik. Vad gäller Sveriges medverkan 
i detta samarbete så har det inte fullgjorts bland annat eftersom vi fortfarande står utanför den 
gemensamma valutan. Andra steg i samarbetet är att de vill samordna de olika 
medlemsländernas värdepappersmarknader, genom att harmonisera de regler och lagar som 
finns ute i medlemsländerna till ett gemensamt regelverk. Detta med tanken att det för 
Europas investerare skall råda lika villkor, så att de kan konkurrera under samma 
förutsättningar.7

 
Det är på grund av EU:s fyra huvudpelare som dessa direktiv, som skall harmonisera Sverige 
med de andra medlemsländernas lagstiftning och agerande, trots våra olikheter i övrigt. Men 
detta kostar, så det blir svårt att se de ekonomiska fördelarna med direktivet på kort framtid.8

 
Ett amerikanskt analysinstitut med namnet Celent har uppskattat att de nya 
konkurrensreglerna kommer att innebära 300miljoner euro i förlorade intäkter per år för de 
Europeiska börserna.9 De som pekas ut som förlorarna är börserna på grund av det slopande 
börsmonopolet. För OMX innebär reglerna om bättre transparens och pressade priser, på 
grund av ökad konkurrens, en tuffare framtid. Det blir på deras bekostnad som priserna 
pressas, och det är av dem som alla konkurrenter kommer att försöka ta marknadsandelar av. 
Ansvariga på OMX har därför jobbat för fullt för att försöka planlägga deras taktik och 
strategi, så att motparterna, bestående av lika hårt planerande bank och fondkommissionär 
tjänstemän, inte skall lyckas med deras incitament att ta intäkter och marknadsandelar från 
OMX, allt sedan denna utmaning i form av MiFID uppenbarades.10 Vidare blir det även en 
kamp mellan värdepappersinstitutionerna, att erövra så stora intäkter och marknadsandelar 
som möjligt. 
 

1. 2 Problem 
 

- Finns det några förlorare och vilka ser sig som förlorare? 
- Är de tänkta vinnarna av den uppfattningen att direktivet är bra? 
- Är fördelarna med det nya systemet så stora att de motiverar kostnaderna? 
- Är en harmonisering av den finansiella marknaden enbart positiv? 

                                                 
6 SOU 2006:50 
7 “Creating a Single European Market For Financial Services”
8 EU: Marknadens Millenniechock 
9 ”Slutet på börsmonopolet: hotet mot OMX” 
10 Ibid. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att skapa klarhet i vad det nya direktivet MiFID innebär och vilken 
roll den utgör för harmoniseringen av den Europeiska finansiella marknaden. Vi vill även 
belysa vad de olika aktörer i den finansiella marknaden anser om harmoniseringen och vilken 
inställning de har till de olika delarna i MiFID direktivet. 
Syftet med studien är även att upplysa och öka förståelsen för utvecklingen inom den 
finansiella marknaden. Detta eftersom det nya systemet kan komma att påverka investerares 
trygghet och kostnad vid deras agerande på den finansiella marknaden. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi avgränsar oss till vad de tre representanterna: Aktiespararna, Fondhandlarföreningen och 
Finansinspektionen har för åsikter när vi gör vårt empiriska intag av hur harmoniseringen i 
samband med MiFID, samt hur direktivet i sig uppfattas på den svenska marknaden. 
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2 Metod 
 

2.1 Tillvägagångssätt   
 
Vi utgår från direktivet MiFID i vår undersökning för att se hur direktivet uppfattas av tre 
huvudgrupper. Ett sådant arbetssätt innebär att man tar en deduktiv ansats eftersom vi utgår 
från teorin för att granska enskilda företeelser.11 Vid val av metod så har vi valt att använda 
oss av en kvalitativ metod. Detta eftersom syftet med att använda sig av en kvalitativ metod är 
att man skapar en djupare förståelse av undersökningsobjektet. Vi kommer att använda oss av 
en tvåvägskommunikation för att öka förståelsen i form av intervjuer, vilket är en viktig del 
av den kvalitativa metoden.12 Detta val av metod har gjorts då vi anser att denna metod är 
mest relevant med tanke på vårt syfte med undersökningen.    
    
Vi studerar vad olika aktörer anser om det nya direktivet och den harmonisering direktivet är 
syftat att främja, för att enklare kunna se vad olika aktörer anser så har vi delat in dessa i tre 
huvudgrupper som får representera den svenska marknaden. De tre huvudgrupperna är 
indelade beroende på vilken funktion de har på den finansiella marknaden och utgörs av: 
Investerare, värdepappersinstitut och granskande myndighet. Vi har tagit del av artiklar, 
undersökningar och remissvar som har framtagits inom de tre grupperna för att skapa en 
förståelse angående deras åsikter och ställningstaganden vad gäller MiFID.   
 
Vi har utfört intervjuer med de tre parterna för att få en djupare substans i vår uppsats och för 
att därmed kunna dra slutsatser som kommer att ligga till grund för att lösa vår 
problemställning.  
 

2.2 Datainsamling 
 
Det finns olika typer av datakällor. Data som har samlats in speciellt för den aktuella 
undersökningen och data som har tagits fram oberoende av undersökningen.13 Vi använder 
oss av båda typer av data. Data som vi har samlat in speciellt för vår studie när vi har 
intervjuat personer. Men vi använder oss även av data som har tagits fram oberoende vår 
undersökning när vi granskar remissvar, artiklar och övriga dokument.   

2.2.1 Dokumentstudie 
Vi har i vår studie använt oss av dokumentstudier för att skapa oss en uppfattning om vad de 
olika aktörerna har för åsikter.14 Dessa åsikter har vi delvis kunnat utläsa ur de remissvar som 
har inkommit till regeringskansliet, de undersökningar som har gjorts hos aktörerna samt olika 
publicerade artiklar som visar deras åsikter. Med en dokumentstudie så anser vi att vi kan få 
tillräckligt med information för att vi ska få en uppfattning om aktörens ställning angående 
det nya förslaget.  
 

                                                 
11 Patel, R, Forskningsmetodikens grunder, s.21 
12 Andersen, H, Vetenskapsteori och metodlära, s.70-72 
13 Hellevik, O, Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap, s. 90-93 
14 Patel, R, Forskningsmetodikens grunder, s. 54 

 4



På grund av att direktivet är i implementeringsprocessen så har vi att använda oss av en 
relativt begränsad del av litteratur, då forskning på direktivets konsekvenser inte utförts i 
någon större utsträckning. Detta eftersom det ej har utförts några omfattande forskningar som 
har publicerats i litterär form.  
 
Andra dokument som vi har tagit del utav har varit det aktuella EU-direktivet. Detta har vi 
gjort för att vi ska få en förståelse för vad det nya direktivet innebär, så att vi kan skapa oss en 
uppfattning om aktörernas åsikter.  
 
Vidare har vi samlat in vetenskapliga artiklar för att kunna förankra oss i teori, dels i direkt 
samband med införandet av MiFID, samt mer allmänt.  

2.2.2 Intervjuer 
Vi har valt att använda oss av intervjuer för att kunna få mer substans till aktörernas åsikter.15 
Vid våra intervjuer har vi försökt att få en bättre helhetsbild om aktörens åsikter än vad som 
har kunna givits i de dokument och undersökningar vi tagit del av. Samtidigt har vi försökt gå 
mer djupgående på vissa specifika frågor, främst rörande harmoniseringen, för att få en bättre 
uppfattning om deras åsikter i dessa sakfrågor. Intervjuerna som har utförts har gjorts via 
telefon samt med e-post vid behov av komplettering. Denna intervjuform har dels valts på 
grund av vår tidsram för studien, men även för att det har varit ett krav från vissa respondenter 
då de har haft en tidspressad arbetsmiljö eftersom direktivet är i implementeringsprocessen.  

2.2.3 Val av respondenter 
De respondenter som vi har valt att undersöka är respondenter som vi ansåg var representativa 
för just den grupp som denna aktör här får representera. Av investerarna ansåg vi att Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) var den respondent som kunde representera 
investerarna på ett trovärdigt sätt. Anledningen till att vi använder oss av just Aktiespararna är 
för att de är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i marknadsnoterade 
aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. Aktiespararna har i uppgift att 
skapa bästa möjliga förutsättningar inom aktie- och fondsparande för sina medlemmar.16 Vi 
blev hänvisade av Aktiespararna till Anna Jansson som arbetar med Aktiespararnas 
intressebevakning. Anna Jansson har skrivit flera artiklar angående MiFID och hon var med 
om att ta fram Aktiespararnas remissvar på lagförslaget. Detta gjorde att vi ansåg att Anna 
Jansson var rätt person att intervjua.   
 
I gruppen värdepappersinstitut så visade det sig att av alla de värdepappersinstitut som vi 
sökte hänvisade oss till Fondhandlarna då deras egna organisation ej besitter sådan 
spetskunskap inom området. Fondhandlarna är alltså den aktör som har i uppgift att föra 
värdepappersinstitutens talan gentemot Finansinspektionen vilket gör att vi anser att 
Fondhandlarna är en pålitlig representant för värdepappersinstitut i vår studie. När vi tog 
kontakt med Fondhandlarna så hänvisade de oss till Vigg Troedsson. Vigg Troedsson arbetar 
mycket med MiFID dagligen och har haft flertalet seminarier om direktivets implementering 
till den svenska finansiella marknaden. Intervjuerna med Vigg Troedsson har utförts via 
telefon.   
 
Som vi redan har klargjort ovan så har vi Finansinspektionen som respondent då det är de som 
har blivit utsedda till att vara den myndighet som ska vara ansvarig på marknaden. På 

                                                 
15 Patel, R, Forskningsmetodikens grunder, s. 60 
16 Aktiespararnas remissvar 
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Finansinspektionen har vi haft kontakt med Maria Bylund som är jurist och arbetar med 
värdepappersrörelse. Maria Bylund har varit med och framtagit informationsmaterial 
publicerade hos Finansinspektionen. Detta gjorde att vi ansåg att Maria var tillräckligt kunnig 
inom området för att kunna besvara våra intervjufrågor.  
 

2.3 Metodkritik  
 
På grund av att vår studie är av ett direktiv som ej har slagits ikraft ännu så finns det få källor 
att tillgå. Vissa av de källor som vi använder är material som aktörer som t.ex. 
Finansinspektionen och Fondhandlarna själva har framtagit i olika undersökningar och 
därmed kan anses vara något partiska. Men i och med att vi har varit väl medvetna om denna 
problematik under hela skrivandeprocessen, så har vi tagit hänsyn till detta när vi har tagit 
med sådan information.   
 
Vår studie grundas på de tre grupper av aktörer som vi har kategoriserat. Detta innebär att alla 
aktörers åsikter ej tas upp i denna uppsats då vi huvudsakligen koncentrerar oss på de valda 
respondenternas åsikter, dessa kan anses skiljas från enskilda aktörers åsikter i vissa 
sakfrågor. Detta kan medföra att vissa aktörers intressen ej tas upp i studien. 
Finansinspektionen är finansierat av staten och får därför i viss mån även representera dem.  
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3 Praktisk referensram  
 
Här beskrivs bland annat situationen i Sverige idag, och vad som kommer att ändras i och 
med införandet av MiFID. Detta gör vi för att läsaren skall kunna förstå de fördelar, 
komplikationer och andra utlägg som senare kommer att framläggas i resonemanget om 
huruvida harmoniseringen i detta anseende är bra eller dåligt för de olika aktörerna på den 
svenska marknaden.   
 
3.1 Definitioner  
 
3.1.1 Vad är en transaktion?  
I Genomförandeförordningens 5:e artikel finns en definition av vad en transaktion är. Med 
transaktion avses här ett köp eller en försäljning av ett finansiellt instrument.  
Arbetet med att ta fram genomförandebestämmelser har resulterat i ett förslag att definitionen 
skall omdefinieras till att endast gälla de köp/försäljningar som kommer att innebära en 
rapporteringsskyldighet. Detta skulle innebära att exempelvis ett aktielån vid normalfallet inte 
skall anses som en transaktion.17

 
3.1.2 Reglerade marknader.   
Som reglerad marknad kommer förslagsvis de marknadsplatser som idag är börser och 
auktoriserade marknadsplatser att definieras som reglerade marknadsplatser och begreppet 
”auktoriserad marknadsplats” att försvinna ur lagstiftningen.18  
 
3.1.3 Finansiella instrument  
För att definitionen av finansiella instrument skall överensstämma med den som ges i MiFID 
direktivet så har värdepappersmarknadsutredningen föreslagit att begreppet skall ändras i 
svensk lagstiftning. Detta innebär att definitionen av överlåtbara värdepapper, 
penningmarknadsinstrument, fondandelar och vissa derivatinstrument skall omdefinieras.19

 
3.1.4 TRS- (minimum) och TRS+ (medium)  
De nya bestämmelserna i och med MiFID kommer att innebära ett nytt TRS 
(transaktionsrapporteringssystem). MiFID kräver att detta system skall kunna förmedla 
informationsuppgifter motsvarande deras minimikrav (TRS-), men Finansinspektionen har även 
utarbetat ett system med utökad informationsmängd(TRS+). I TRS+ ställs krav på 
värdepappersinstituten som går utöver de minimikrav som MiFID ställer upp. Det är främst fråga om 
ett krav på att instituten skall rapportera Finansinspektionen om finansiella instrument som inte är 
upptagna till handel på en reglerad marknad, och utökade krav på den kundinformation som skall 
inrapporteras.20

3.1.5 MTF 
MTF står för Multilateral Trading Facility och är en marknadsplats för finansiella instrument 
där kraven på att uppta ett finansiellt instrument till handel är lägre än på en reglerad 
marknadsplats. MiFID innehåller vissa minimikrav för MTF där de enskilda medlemsstater 
ges möjlighet till att införa högre krav. MiFIDs minimikrav ställer krav på handeln med 

                                                 
17 SOU 2006:50 
18 ”Transaktionsrapportering enligt direktivet om marknader för finansiella instrument”
19 Ibid.
20 SOU 2006:50 
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finansiella instrument samt informationen som skall finnas om instrumenten så att investerare 
kan utföra korrekta investeringsbedömningar.21

 
3.2 Rapporteringsskyldigheten idag  
 
Som det är idag kräver Finansinspektionen ett tillstånd för att vissa investeringstjänster skall 
få utföras. Investeringstjänsterna som berörs kan delas upp i fem punkter: 

• Man bedriver handel med finansiella instrument för annans räkning än sitt eget namn. 
• Medverkan vid transaktioner av finansiella instrument och mäkleri mellan köpare och 

säjare. 
• Handel med finansiella instrument för egen räkning. 
• För att förvalta annans finansiella instrument. 
• Garantigivning eller annan medverkan vid emissioner eller erbjudanden. 

Dessa tjänster kommer även i fortsättningen kräva tillstånd, dock med vissa justeringar. 
Även andra tjänster kan komma att kräva tillstånd22  
 
I dagens läge har börsmedlemmar rapporteringsskyldigheten till börsen. Detta gör att man är 
skyldig att rapportera in avslut som har skett utanför börsen av medlemmars egen eller annans 
räkning. Avsluten gäller de affärer som görs med de finansiella instrument som är noterade på 
börsen. Hur rapporteringen ska ske har börsen själv fastslagit att när medlemmar har 
genomfört ett avslut så ska man rapportera detta inom fem minuter. Om det visar sig att 
avslutet har skett efter att börsen har stängt så bör man rapportera senast femton minuter före 
nästa börsdags öppnande.    
 
För värdepappersinstitut som har en verksamhet med gränsöverskridande värdepapper och 
kunder så gäller andra regler angående rapporteringen. Om det handlas med finansiella 
instrument på en svensk börs så ska rapporteringen ske till den aktuella börsen eller den 
aktuella auktoriserade marknadsplatsen, eller så skickas rapporten till Finansinspektionen.  
Om det istället sker handel med finansiella instrument i utlandet så behöver 
värdepappersinstituten rapportera avslut till några svenska instanser om de är skyldiga att göra 
detta i värdlandet. 
 
Syftet med den rapporteringsskyldighet som vi har idag är egentligen för att kunna klara av de 
krav som börs- och clearingslagen ställer vad gäller marknadsövervakning samt god 
genomlysning. Den rapporteringsskyldighet som värdepappersinstituten kommer att begäras 
utföra till Finansinspektionen i enlighet MiFID existerar i dagens läge inte i den svenska 
lagtexten.23  
 
3.3 Transaktionsrapporteringssystemet idag  
 
Transaktionsrapportsystemet är i dagens läge ett system som gör att Finansinspektionen har 
svårt att utföra sin uppgift som granskare av finansmarknaden på ett effektivt sätt. 
Anledningen är till största del att man ej har tillgång till den information som krävs för att 
kunna upptäcka misstänkta handlingar på marknaden. Med dagens information som 
Finansinspektionen tar del av så är det prisförändringar, omsättningsförändringar och 
kurspåverkande nyheter som kan leda till att Finansinspektionen får en misstanke om 

                                                 
21 ”MiFID info” Fondhandlarna 
22 ”En ny reglering av värdepappersmarknaden” 
23 SOU 2006:50 
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marknadsmissbruk. De anmälningar som kommer in från Börsen och allmänheten hamnar 
även dom hos Finansinspektionen för utredning angående huruvida brott har begåtts.  
 
Finansinspektionens arbete med att befästa om brott har begåtts är i dagsläget både resurs- 
och tidskrävande. När Finansinspektionen granskar en aktörs agerande så saknar man 
analysverktyg som kan analysera den information som Finansinspektionen begär in för att 
kunna utreda ärendet. Analysen av aktörens handlande sker därmed manuellt och blir därmed 
mycket tids- och resurskrävande. Finansinspektionen hinner i regel med att utföra cirka 10-15 
stycken sådana analyser av handeln per år. Finansinspektionen anser själva att antalet analyser 
är allt för få och att man i dagens system inte får tillräckligt med information för att kunna 
agera effektivt.24   
 

3.4 Syftet med genomförandet  
 
Syftet med direktivet är att harmonisera reglerna för handeln på värdepappersmarknaden, och 
på så sätt förbättra förutsättningarna för den finansiella marknaden i stort, samt ge den en 
högre effektivitet. Tanken med direktivet är att lagstiftningen för handeln med finansiella 
instrument i princip ska se likadan ut i hela EU. Reglerna skall stärka konkurrensen på den 
europeiska värdepappersmarknaden och samtidigt stärka prisbildningen och göra denna mer 
synlig. Men för att konkurrensen i Europa skall effektiviseras är en förutsättning en viss 
harmonisering vad gäller rörelseregler. Det är viktigt att medlemsländernas lagstiftning och 
myndighetsreglering är harmoniserade, och därför är MiFID väldigt detaljerad.25 Processen 
att göra finansmarknaden i EU till en enda stor gemensam marknad, har man döpt 
Lamfulussyprocessen. I Lamfulussyprocessen arbetar medlemsländernas myndigheter för att 
uppfylla målet med en harmoniserad värdepappersmarknad. Målet är att uppnå en integrerad, 
fullt funktionell marknad där köpare och säljare av finansiella instrument och tjänster kan 
göra affärer med varandra över hela EU, oberoende av var de själva och dess 
förhandlingssystem är belägna.26  
 
3.4.1 Finansinspektionen  
Värdepappersinstitutens rapportering av transaktioner rörande handel med finansiella 
instrument som är upptagna till en reglerad marknad, ska ske till en utvald myndighet. 
Finansinspektionen som är denna utvalda myndighet i Sverige har i uppgift att övervaka 
marknaden så att all verksamheten på den utförs professionellt, rättvist och hederligt. 
Finansinspektionen har därmed i uppgift att se till direktivet genomförs och upprättas så att 
dess syfte verkställs i praktiken så att finansmarknaden harmoniseras, vilket ska leda till en 
bättre genomlysning av den finansiella handeln i Europa.  
 
För att kunna upprätthålla syftet med direktivet så krävs det att Finansinspektionen har ett 
stort samarbete med de övriga medlemsländernas utvalda myndigheter. Utbyte av information 
är en huvudförutsättning för att man ska kunna nå det syftet som ligger till grund för 
direktivet.27  
 

                                                 
24 SOU 2006:50 
25 ”MiFID info” Fondhandlarna 
26 “Creating a Single European Market For Financial Services” 
27 SOU 2006:50 
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3.4.2 Värdepappersinstitut   
Gränsöverskridande konkurrens ska underlättas tack vare harmoniseringen. 
Värdepappersinstitutionerna kommer att behöva skaffa sig en licens som skall fungera som ett 
”pass” i övriga medlemsländer . Innebörden av detta pass skall vara att 
värdepappersinstitutionen som innehar ett sådant ”pass”, ska förväntas använda sig av samma 
regelverk som andra aktörer med ett sådant ”pass”, och de kan då agera i de övriga 
medlemsländerna. Kravet för att få passet är att värdepappersinstitutionen klarar av att agera 
utefter de krav som ställs i MiFID direktivet.28 Målet är att man i framtiden har en mer 
transparant global marknad där investerarna kan få information om hela marknaden och inte 
enbart få information angående värdepapper på den lokala börsen.29 Reglerna skall 
möjliggöra för värdepappersinstituten att på basis av ett sådant ”pass” bedriva verksamhet i 
andra medlemsstater inom EES utan krav på ytterligare tillstånd. 30  
 
3.4.3 Värdepappersinvesterare  
Harmoniseringen är även tänkt att ge ett bättre skydd för investerarna på marknaden. 
Effektivare finansiella marknader kan generellt sett förväntas leda till lägre 
finansieringskostnader för små och medelstora företag, effektivare riskhantering och ett större 
utbud av finansiella tjänster, något som i sin tur torde ha positiva effekter på 
samhällsekonomin som helhet i form av bland annat ökad tillväxt.31

 

3.5 Rapporteringsskyldigheten efter implementeringen av MiFID 
 
Rapporteringsskyldigheten kommer inte att se den samma ut efter implementeringen av 
MiFID-direktivet. Detta innebär att det kommer att bli en utökad rapportering vid 
transaktioner mellan de olika instanserna. Nedan illustreras den orderprocess som kommer att 
innebära den utökade rapporteringen. 
 

                                                 
28 Wall Street technology: ”Europe moves toward a single financial market” 
29 ”Ready or not.” 
30 ”MiFID info” Fondhandlarna 
31 SOU 2006:50 
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Reglerad marknad 

 Köp Exekvering Order Order Sälj 
Kund Värdepappers- 

företag A 
Värdepappers- 

företag B
Värdepappers- 

företag C

Transaktion Transaktion 

Transaktion 

 
 
3.5.1 Finansinspektionen  
Det finns i direktivet beskrivet att alla transaktioner med finansiella instrument upptagna till 
handel på en reglerad marknad ska rapporteras av värdepappersinstitutet till en utvald 
myndighet i respektive hemland. I Sverige blir Finansinspektionen denna utvalda myndighet. 
Detta innebär att Finansinspektionen enligt det nya direktivet är skyldig att ta emot 
transaktionsrapportering från de svenska värdepappersinstituten, samt ta emot och leverera 
transaktionsrapporter till andra relevanta behöriga myndigheter inom EES.32 
Finansinspektionen ska begära och ta del av den information som inkommer så att de har 
möjlighet att övervaka att värdepappersinstituten handlar hederligt, rättvist och professionellt 
så att marknadens integritet främjas.33 En stor skillnad som sker till följd av de nya reglerna är 
att det blir en kraftig ökning av rapportering till Finansinspektionen, en rapportering som 
tidigare har gått till börsen. Alla transaktioner som görs angående finansiella instrument på en 
reglerad marknad ska rapporteras senast påföljande dag. 34

 
3.5.2 Värdepappersinstitut   
De svenska värdepappersinstituten är skyldiga att utföra transaktionsrapportering för alla 
transaktioner som utförs. Transaktionsrapporteringen innebär att värdepappersinstituten så 
snart som möjligt och senast i slutet av följand arbetsdag ska lämna uppgifter om 
transaktioner, oavsett om dessa har skett på en reglerad marknad eller inte. Dessa ska skickas 
till den behöriga myndigheten (Finansinspektionen).35 De svenska värdepappersinstituten har 
dock ingen rapporteringsskyldighet angående deras filialer som är hemmahörande utomlands. 
För de värdepappersinstitut som befinner sig utanför EES så omfattas dessa ej av 
transaktionsrapporteringen eller MiFID i övrigt.36

                                                 
32 ”Transaktionsrapportering och systematisk internhandel”, Finansinspektionen  
33 Direktiv 2004/39/EG 
34 SOU 2006:50 
35 ”Transaktionsrapportering enligt direktivet om marknader för finansiella instrument” 
36 Ibid. 
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Om ett värdepappersinstitut utfört en kunds order i flera etapper så skall institutet rapportera 
varje del avslut som en transaktion, detta eftersom transaktionerna ska rapporteras till 
Finansinspektionen exakt såsom de utfördes och bokades av värdepappersinstitutet.  
 
3.5.3 Värdepappersinvesterare  
MiFID kommer alltså att ändra rapporteringsskyldigheten både vad gäller till vem man 
rapporterar, samt vad som ska rapporteras. Investerarnas transaktioner har tidigare 
rapporterats till börsen. Rapporteringen sker helt och hållet av värdepappersinstituten vilket 
gör att investerarna ej kommer att påverkas av ändringen utav mottagare.37

 
De svenska värdepappersinstituten är också skyldiga att rapportera till Finansinspektionen 
angående de svenska filialer till de utländska företag där modersbolaget befinner sig inom 
EES. Denna rapportering sker även den till Finansinspektionen. Rapporteringsskyldigheten 
innefattar ej de som är fjärrmedlemmar till de svenska börserna.38  
 
3.6 Vilka uppgifter skall rapporteras 39  
 
3.6.1 Finansinspektionen  
Alla de finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad skall 
rapporteras. Möjligheten finns dock för Finansinspektionen att begära en utökad 
rapporteringsskyldighet så att även finansiella instrument som inte är upptagna på en reglerad 
marknad innefattas. 
 
3.6.2 Värdepappersinstitut   
Finansinspektionen ska kunna ta del av relevanta uppgifter angående samtliga transaktioner 
under minst fem år. Detta innebär att värdepappersinstituten måste arkivera samtliga 
transaktioner under minst denna period av fem år. Dessa uppgifter skall innefatta 
transaktioner som har gjorts för kundens räkning och ska innefatta identitetsuppgifter samt 
alla övriga upplysningar.40 Kravet på rapporteringsskyldighet till börsen försvinner och man 
kan istället rapportera till den som väljer att tillhandahålla sådan information 
 
3.6.3 Värdepappersinvesterare  
Informationen angående investerarnas identitet, transaktioner samt andra upplysningar tros ej 
påverka investerarna då dessa förmodligen inte kommer märka av någon skillnad från dagens 
transaktionsrapporteringen som utförs till börsen.41   
 
3.7 Transaktionsrapporteringssystemet  
 
3.7.1 Finansinspektionen  
Exakt vad som skall rapporteras i transaktionsrapporteringssystemet är ännu inte fastställt. 
Det är upp till varje enskilt medlemsstat att bestämma vad som kommer krävas. Det finns i 
MiFID direktivet angett vad som allra minst skall ingå. Detta minimikrav representeras i 
förslaget TRS-(minimum). Medlemsstaten kan vidare kräva värdepappersinstituten att 

                                                 
37 SOU 2006:50 
38 ”Transaktionsrapportering enligt direktivet om marknader för finansiella instrument” 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 SOU 2006:50 
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ytterligare information skall rapporteras till sin behöriga myndighet, detta om det är 
nödvändigt för att den behöriga myndigheten skall kunna övervaka att ett värdepappersinstitut 
driver sin verksamhet hederligt, rättvist och professionellt. Att så är fallet är viktigt för att 
allmänhetens förtroende för värdepappersinstituten ska kunna upprätthållas. Om Sverige 
skulle bestämma sig för att tillämpa rapporteringskravet TRS+ kommer det att innebära 
merkostnader för Finansinspektionen i form av ökad belastning vid hanteringen av 
rapporteringsmaterialet. Detta plus de merkostnader det innebär för 
värdepappersinstitutionerna är något Finansinspektionen måste väga mot den förväntade 
nyttan av tillsynsarbetet när beslutet av transaktionsrapporteringssystem skall bestämmas.42  
 
För att få en effektiv hantering av rapporteringen exempelvis när Finansinspektionen behöver 
skicka vidare rapporten till behörig myndighet i annat medlemsland, så ska rapporteringen ske 
i elektrisk form. Undantag från denna regel kommer endast att medges vid speciella 
förhållanden.43  
 
3.7.2 Värdepappersinstitut  
Det behöver inte nödvändigtvis vara värdepappersinstituten själva som rapporterar in 
informationen utan denna kan i stället lämnas av: 

• en tredje part som handlar för värdepappersföretagets räkning, 
• ett ordermatchnings- eller rapportsystem som godkänts av Finansinspektionen, eller 
• den reglerade marknaden, eller av de multilaterala handelsplatser i vars system 

transaktionen genomfördes.44 
 
Övriga krav som kommer att ställas är att informationen kan rapporteras in på ett 
tillfredställande sätt vad gäller sekretess och säkerhet. Det ska även ske på sådant vis att man 
kan identifiera och rätta fel. Tillgång till reservåtgärder, så att värdepappersinstituten kan 
rapportera även om det är systemfel på det ordinära systemet, skall också finnas tillgängliga.45

 
3.7.3 Värdepappersinvesterare  
Investerarna kan påverkas om informationen anses bli allt för personlig och 
integritetskränkande. De system som värdepappersinstituten kommer att behöva anskaffa kan 
bli dyra, en kostnad som kan komma att läggas på deras kunder i slutändan.46

 
3.8 Offentghet V.S. sekretessen  
 
3.8.1 Finansinspektionen  
Finansinspektionen är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. 
Offentlighetsprincipen innebär att en handling är offentlig om den har inkommit till en 
myndighet eller om den upprättas hos en myndighet. Finansinspektionen tar inte bara emot 
uppgifterna utan gör även egna sammanställningar av uppgifterna. Detta innebär att när de 
inkomna uppgifterna hamnar hos Finansinspektionen så borde de bli offentliga handlingar. De 
sammanställningar som görs skulle därmed också bli offentliga handlingar och ger 
allmänheten en insynsrätt som vem helst som så önskar kan ta del utav dem, så länge 
sekretesslagstiftningen inte berörs. Beroende på varför och vad som Finansinspektionen tar in 

                                                 
42 SOU 2006:50 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 ”Transaktionsrapportering och systematisk internhandel”, Finansinspektionen 
46 SOU 2006:50 

 13



för uppgifter så kan man kringgå denna regel då Finansinspektionen kan använda sig av 
sekretesslagen (1980:100).  
 
Eftersom Finansinspektionen ska ta emot transaktionsinformation från värdepappersföretag i 
syfte att öka tillsynsverksamheten enligt MiFID, så kommer Finansinspektionen att kunna 
nyttja sig av lagar inom värdepappersområdet. Detta innebär att Finansinspektionen kan 
använda sig av sekretess i en annan utsträckning, eftersom uppgifterna används i 
tillsynsverksamhet och inte i marknadsövervakning. När uppgifter kommer in till en 
myndighet på grund av marknadsövervakning så gäller andra krav på offentlighet.  
 
Finansinspektionen får in uppgifter som de har begärt för att kontrollera att inga insiderbrott 
görs. Dessa uppgifter lyder också under sekretess. I och med dessa lagar så är det viktigt att 
Finansinspektionen får in just de uppgifter som behövs för den tänkta tillsynen och inte för 
övervakningen. Detta framgår också i syftet med inrapporteringen som klargörs i MiFID.  
 
Detta innebär att när Finansinspektionen får in uppgifterna så kommer uppgifterna att 
omfattas av sekretesslagen. Detta gäller även de kunduppgifter som finns i uppgiften, men 
institutet kommer endast att omfattas av sekretess om det anses att institutet kan komma till 
skada vid ett offentliggörande.47

 
De handlingar som är offentliga men som berörs av sekretesslagen, är myndigheterna skyldiga 
att registrera. De uppgifter som kommer att komma in till Finansinspektionen kommer att 
innehålla information som kommer att kunna betraktas som hemliga enligt sekretesslagen. 
Det som ska registreras enligt sekretesslagen är: 
 

1. Datum då handlingen kom in eller upprättades, 
2. diarienummer eller annan beteckning som har åsatts handlingen, 
3. i förekommande fall från vem handlingen har kommit in eller till vem den har 

expedierats,  
4. i korthet vad handlingen rör. 

 
I lagen står det även att punkterna 3 och 4 kan utelämnas om det behövs för att registret ska 
kunna företes av allmänheten.48 Finansinspektionen brukar registrera fler uppgifter än vad 
lagen kräver. Finansinspektionen kommer förmodligen att få koncentrera sig på att enbart 
uppfylla registreringskravet, på grund av det omfattandet inflödet av uppgifter som kommer 
att ske. De transaktioner som kommer att komma in till Finansinspektionen beräknas bli 
100 000 stycken upp till 300 000 stycken, per dag. Transaktionerna kommer att komma in 
från ca 200 institut som är sprida över 25 länder.49  
 
Dessa uppgifter ska också arkiveras men för att det inte ska bli för mycket arbete för 
myndigheterna så kommer det att göras en arbetsfördelning där man bestämmer länder 
emellan vem som ska arkivera uppgifterna. Denna lösning gör att man slipper att arkivera 
både vidarebefordrade och inskickade uppgifter.  
 
MiFID kräver att värdepappersinstitutionerna ska spara information om de transaktioner som 
sker i fem år. Detta krav ställs dock inte på myndigheterna.50

                                                 
47 “TRS – Transaktionsrapporteringssystem Huvudstudie” 
48 Sekretesslagen 15:2  
49 ”TRS – Transaktionsrapporteringssystem Huvudstudie” 
50 Ibid. 
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3.8.2 Värdepappersinstitut   
Värdepappersinstituten kommer inte att offentliggöras då sekretess gäller om det ses som att 
institutet kan ta skada av att uppgifterna blir offentliga. Uppgifter som kan skada institutet är 
till exempel uppgifter om affärsförhållanden och driftförhållanden. Andra uppgifter som är 
sekretessbelagda är kunduppgifter. Om Finansinspektionen får in uppgifter från företag som 
gäller kunduppgifter och deras affärsförbindelser så gäller en absolut sekretess.51

 
3.8.3 Värdepappersinvesterare  
Eftersom investerarna ej betraktas som värdepappersinstitut så omfattas inte investerarna av 
samma regler som instituten. Men på grund av sekretesslagen så kommer transaktioner som 
utgörs av investerare ej offentliggöras vid inkommandet till Finansinspektionen. I 
sekretesslagen klargörs det att kunduppgifterna som instituten innehar lyder under absolut 
sekretes. Denna lag skyddar därmed investerarna från offentlig insyn i deras transaktioner.52

 
3.9 Kundkategorisering  
 
I direktivet gör man en kundkategorisering där man delar värdepappersinstitutionernas kunder 
i tre olika grupper. Man gör framförallt skillnad på professionella och oprofessionella kunder. 
Har en kund tillräcklig sakkunskap, erfarenhet och kännedom om handeln med finansiella 
instrument så klassas denna kund som en professionell kund. Privata kunder och andra med 
sämre kunskaper inom området klassas som icke professionella, och Finansinspektionen 
kommer att ställa olika rapporteringskrav beroende på vilken kundkategori som det berör. 53  
 
3.9.1 Finansinspektionen  
Finansinspektionen anser att en oprofessionell kund har ett större skyddsvärde ur ett 
konsumentperspektiv. Affärerna mellan ett värdepappersinstitut och en oprofessionell kund 
måste tydligare genomlysas för att ge upphov till att behandlingen av oprofessionella kunder 
sker på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt.  Därmed inte sagt att Finansinspektionen 
inte är intresserade av att bevaka affärer mellan värdepappersinstitut och professionella 
kunder, här finns andra aspekter som exempelvis marknadsmissbruk. Inte sällan är även de 
professionella kunderna företrädare för konsumenter, så om Finansinspektionen i sin 
granskning skulle finna att någon affär missköts med en professionell kund så kan de ställa 
hårdare krav för att få en tydligare genomlysning i transaktionsrapporteringen.54  
 
3.9.2 Värdepappersinstitut   
Kundkategorisering innebär i detta sammanhang att värdepappersföretagen skall kategorisera 
kunderna efter hur stort skydd de behöver. En professionell kund behöver mindre skydd än en 
kund som är o-professionell. 
 
När värdepappersinstituten får in en ny kund åligger det dem att kunna klassificera denna 
kund. En kund kommer automatiskt ses som professionell om dom:  
 
1. är enheter som är underkastade auktorisation och reglering för att få arbeta på de finansiella 
marknaderna som exempelvis: 

                                                 
51 ”TRS – Transaktionsrapporteringssystem Huvudstudie” 
52 Ibid. 
53 ”Transaktionsrapportering enligt direktivet om marknader för finansiella instrument” 
54 Ibid. 
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• Kreditinstitut. 
• Värdepappersföretag. 
• Andra auktoriserade eller reglerade finansinstitut. 
• Försäkringsföretag. 
• System för kollektiva investeringar och deras förvaltningsbolag. 
• Pensionsfonder och deras förvaltningsbolag. 
• Råvaruhandlare och råvaruderivathandlare. 
• Lokala företag  
• Andra institutionella placerare. 

 
2. är stora företag som på bolagsnivå uppfyller två av följande storlekskrav: 
– Total balansomslutning: 20.000.000 € 
– Nettoomsättning: 40.000.000 € 
– Tillgångar (eget kapital): 2.000.000 € 
 
3. är nationella och regionala regeringar, offentliga organ för förvaltning av statsskulden, 
centralbanker, internationella och överstatliga institutioner som Världsbanken, IMF, ECB, 
EIB och liknande internationella organisationer. 
 
4. är en annan institutionell investerare vars huvudverksamhet är att investera i finansiella 
instrument, inklusive företag som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra 
finansiella transaktioner. 
  
Det finns även en grupp för vilken investerarskyddsreglerna inte ska gälla, om inte annat 
avtalats. Denna grupp utgörs av de kunder som är jämbördiga motparter, och som enligt 
direktivet skall kallas ”godtagbara motparter”. 
 
Värdepappersinstitutionen måste meddela dessa om att de per automatik kommer att ses som 
professionella samt vad detta innebär. Denna regel är dock dispositiv, så om kunden vill och 
värdepappersinstitutionen godkänner detta, kan parterna i avtal bestämma att kunden skall ses 
som oprofessionell trots att denna innefattas av någon utav de fyra punkterna ovan. Även 
denna möjlighet är värdepappersinstitutionen skyldig att upplysa om. 
 
Det finns även en kategori av kunder som kan avtala om att få behandlas som professionella. 
För att denna mellankategori av kunder skall få höja sig till den professionella nivån, och där 
med sänka skyddsnivån, krävs att denna kan uppfölja vissa kriterier. Minst två av dessa 
kriterier skall vara uppfyllda: 
1. Kunden har på marknaden i fråga utfört i genomsnitt minst tio 
transaktioner av betydande storlek per kvartal under de föregående 
fyra kvartalen. 
2. Värdet av kundens portfölj av finansiella instrument, definierad 
som kontantdepositioner och innehav av finansiella instrument, 
överstiger 500.000 €. 
3. Kunden arbetar, eller har arbetat, minst ett år inom finanssektorn 
i en befattning som kräver kunskap om transaktionerna 
eller tjänsterna i fråga. 
  
Om kunden uppfyller minst två av dessa kriterier så måste kunden vidare skriftligen meddela 
värdepappersföretaget om att de önskar behandlas som en professionell kund. 
Värdepappersinstitutionen måste skriftligen utfärda en tydlig varning där det anges om vilken 
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rätt till skydd och ersättning de kan förlora, och slutligen måste även kunden i ett avskilt 
dokument förklara att denna är medveten om följderna av det förlorade skyddet. Först då kan 
en kund i mellankategoriseringen gå från o professionell till professionell.55  
 
I MiFID finns även regler om bästa orderinförande som säger att kundernas order skall utföras 
i den ordning de har kommit in och så att bästa möjliga resultat (främst vad gäller pris) 
uppnås. Det krävs här av värdepappersinstitutionerna att de arbetar ut en personlig policy för 
bästa möjliga orderutförande, där det anges hur dessa bedömningar och val kommer att göras. 
Även denna policy måste kunden godkänna.56

 
För att anpassa sig till reglerna måste värdepappersinstituten skaffa ett system för 
kundkategorisering, klassificera sina kunder enligt MiFID:s grunder, behandla sina 
existerande kunder efter de övergångsbestämmelser som kommer att gälla samt anpassa sina 
tjänster och produkter till respektive kundkategori57. 
 
3.9.3 Värdepappersinvesterare  
För investerarna har kundkategoriseringen den direkta effekten att det påverkar vilken 
skyddsvärde de får beroende på vilken kategori man placeras i. Beroende på vilken grupp man 
kategoriseras till kommer det även att skilja sig i den mäng information man får och hur man 
behandlas i en viss rådgivningssituation. Det är därför mycket viktigt att man som investerare 
är medveten om vilken kategori man placeras i samt att man är medveten om att man kan 
begära att få hamna i en annan kategori. De nya reglerna innebär även en viss utökning av 
exponering av kundens integritet, då deras finansiella ställning, syfte med investeringen samt 
kunskap och erfarenheter kommer att behöva kartläggas av värdepappersinstituten.58   
 
3.10 Utbyte av transaktionsrapporter mellan behöriga myndigheter  
 
Harmoniseringen av den europeiska finansiella marknaden kommer att innebära stora 
förändringar. Finansinspektionen kommer att agera på en marknad av flera aktörer från olika 
länder, ett väl utarbetat system för utbyte av transaktionsrapporteringen kommer därför att 
behövas. På nedanstående figur kan man se en illustration av det nätverk som 
Finansinspektionen kommer att vara en del utav. 

                                                 
55 SOU 2006:50 
56 Direktivet om Marknader för Finansiella Instrument, Fondhandlarna
57 ”MiFID info” Fondhandlarna 
58 ”MiFID, Varför? För Vem? När? Hur?”, Finansinspektionen 
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IF = ”Investment Firm”/värdepappersföretag 
FIF = Utländskt värdepappersföretag med filial i Sverige 
SFIF = Svenskt värdepappersföretag med filial utomlands 
RM = ”Remote Member”/fjärrmedlem på svenska marknaden 
MS = Medlemsstat 
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3.10.1 Finansinspektionen  
Utvecklingen inom värdepappersmarknaden har länge gått mot en mer internationaliserad 
marknad. Detta har gjort att det har ställts bättre och större krav på samarbetet mellan länder i 
form av utbyte av information med mera. I och med MiFID så är det nödvändigt att de 
behöriga myndigheterna samarbetar med varandra för att kunna utföra sin uppgift på ett 
tillfredställande sätt. De behöriga myndigheternas uppgift är bland annat att utväxla 
information och samarbeta för att kunna utgöra utredningsarbete och tillsynsarbeten över 
gränserna. Detta för att om en behörig myndighet misstänker att något inte har gått korrekt 
till, och att händelsen inte står under deras ansvar, då ska myndigheten kunna anmäla det till 
den behöriga myndigheten i det aktuella medlemslandet. Det är sedan upp till den behöriga 
myndigheten som tar emot anmälan att vidta åtgärder och sedan redogöra resultatet till den 
myndighet som skickade anmälan.59

 
En behörig myndighet kan vägra att utlämna information om vissa omständigheter föreligger. 
Om en behörig myndighet skulle göra detta så måste denna underrätta den behöriga 
myndighet som lämnat en begäran om information, på ett så fullständigt sätt som möjligt.60    
 
3.10.2 Värdepappersinstitut   
Transaktioner av inhemska filialer men i utländska instrument ska rapporteras till den 
utländska marknadens behöriga myndighet där handeln sker. Om det är utländska filialer som 
är verksamma i Sverige så ska transaktionerna rapporteras till filialens behöriga myndighet 
som befinner sig i dennes hemland. Transaktionsrapporten skall i båda fallen vara den 
behöriga myndigheten tillhands senast två bankdagar efter att transaktionen har gjorts.61  
 

                                                 
59 Direktiv 2004/39/EG 
60 Ibid. 
61 ”TRS – Transaktionsrapporteringssystem Huvudstudie” 
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3.10.3 Värdepappersinvesterare  
Anledningen till att man har en transaktionsrapportering är för att man ska kontrollera att allt 
sker hederligt, rättvist och professionellt så att marknadens integritet främjas. Anledningen till 
att man gör detta är för att skydda värdepappersinvesterarna. Om det inträffar saker där den 
behöriga myndigheten fattar misstanke, så informerar denna den behöriga myndigheten i 
hemlandet så att investerarna kan skyddas om så anses vara nödvändigt.62

 
3.11 Kostnader förknippat med genomförandet  
 
3.11.1 Finansinspektionen 
Finansinspektionen kommer i och med den nya lagstiftningen, som ska återspegla MiFID 
direktivet, få ökade krav på sig att utföra kontroll av genomlysning, bästa möjliga utförande 
av order, hantering av intressekonflikter och mycket annat. Detta kommer tillsammans med 
det ökade kravet på samarbete med de utländska tillsynsmyndigheterna att medföra ett ökat 
resursbehov för Finansinspektionen.63  
 
Vad gäller själva transaktionsrapporteringen kommer Finansinspektionen att behöva ändra 
deras rutiner och krav på hur rapportflödet skall hanteras. Hur pass omfattande rapporterna 
skall vara påverkar även belastningsmomentet. Det kommer här att ha betydelse om TRS- 
eller TRS+ blir det rapporteringskrav som kommer att gälla i Sverige. Införandet av det 
fysiska systemet som skall hantera transaktionsrapporteringen är även det en väsentlig 
kostnad i sammanhanget. I den av Finansinspektionen preliminära beräkningen av kostnaden 
för ett transaktionssystem som skulle kunna hantera direktivets minimikrav, uppgår 
Finansinspektionens kostnader för förstudier, konsultationer, datainsamlingssystem, databas 
och analysverktyg till drygt 12.000.000 kr. Kostnaderna av ett TRS+ skulle inte medföra 
några väsentliga merkostnader för Finansinspektionen, eftersom att den utökade 
informationen skulle innebära att ett mindre kraftfullt analysverktyg skulle vara tillräckligt för 
att kunna analysera handeln på ett tillfredställande sätt. Oavsett vilket system som blir det 
brukbara i Sverige så kommer stora lagringsutrymmen för databashantering att krävas.64  
 
Införandet av det nya systemet kommer att innebära ökande löpande kostnader i form av drift 
och underhåll av systemen, samt ett flertal nyanställningar. Finansinspektionen räknar med att 
behöva anställa tre till fem personer, vars uppgifter bland annat skulle innefatta att vara 
verksamma inom en help desk, ta hand om IT-frågor, framtagandet av statistik och rapporter 
ur systemet etc. Behovet av att nyanställda skulle öka med ytterligare två eller tre personer om 
Sverige skulle använda sig av TRS- istället för TRS+, detta för att behovet av att undersöka 
företagens uppförande i handeln då skulle öka.65  
 
3.11.2 Värdepappersinstitut   
Investeringarna som måste göras för att kunna följa direktivet räknas komma slå hårdast på 
värdepappersinstituten. Det är kraven på transaktionsrapporteringen som innebär att 
värdepappersinstituten måste förnya deras system. Dessa resurskrävande omställningar måste 
göras av värdepappersinstituten för att de skall kunna uppfylla kraven på bästa möjliga 
utförande, genomlysning, kundkategoriseringen och andra aspekter som kräver att system och 

                                                 
62 Direktiv 2004/39/EG 
63 SOU 2006:50 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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rutiner uppdateras, och detta kommer att kosta stora pengar. Dessutom är tidsramen väldigt 
åtstramad vilket kan vara en faktor som ökar kostnaderna ännu mer.66  
 
Eftersom det ännu inte är helt bestämt vilken nivå av detaljkrav som ställs på 
värdepappersinstituten har man ännu inte kunnat uppskatta kostnaderna för nya system etc. på 
ett tillfredsällande sätt. Fondhandlarföreningen har ändå gjort preliminära bedömningar av 
vad ett rapporteringssystem med utökade informationskrav (TRS+) skulle leda till för 
merkostnader för värdepappersinstituten. Några av fonhandlarföreningens och därmed 
Stockholmbörens större medlemmar har gjort beräkningarna, så gott det går med tanke på de 
avsaknade kravspecifikationerna, och uppskattat merkostnaderna till i genomsnitt 20.000.000 
kr per medlem.67 Utöver de initiala investeringarna i system medför det även en löpande 
utgift i form av drift, administration, underhåll etc., högre utgifter för inspektion är också att 
vänta.68

 
Jobbet med att klassificera kunderna, utbilda personal, sökande av nya verksamhetstillstånd 
och andra administrativa kostnader kommer att uppgå till minst 150.000.000 enligt 
fondhandlarföreningen. 69    
 
3.11.3 Värdepappersinvesterare  
Kostnaderna för omställningen kommer alltså i första hand drabba 
värdepappersinstitutionerna, men dessa kommer vilja ha kompensation och då skulle 
kostnaden kunna påverka investerarna i form av ökade avgifter för deras tjänster.  
 
 

                                                 
66 SOU 2006:50 
67 Fondhandlarföreningens remissvar angående TRS  
68 SOU 2006:50 
69 Fondhandlarföreningens remissvar angående TRS  
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4 Teoretisk referensram  
 
Vi beskriver i detta kapitel olika etablerade teorier för att vi ska kunna få en vetenskaplig 
grund att utgå ifrån vid våra kommande analyser och slutsatser till den tidigare klargjorda 
problemställningen.  
 
 
4.3 Harmonisering 
 
EU jobbar med tanken att det skall råda rättvisa och enkelhet inom unionen, detta skall 
uppnås genom att medlemsländerna, trots deras geografiska och kulturella olikheter, i övrigt 
ska vara varandra så lika som möjligt i politiska och ekonomiska frågor. För att förverkliga 
den för EU:s grundpelare ”fri rörlighet av kapital”, tas detta steg att försöka harmonisera 
värdepappersmarknaden. Utan harmoniseringen, och då medlemsländernas regler skiljer sig 
åt, så försvårar det väsentligt för utländska investerare att beträda och agera mellan de olika 
regelsystemen.70  
 

 
 
Det finns ett flertal studier som försökt kvantifiera fördelarna med en enad marknad i form av 
potentialen till högre avkastning och lägre transaktionskostnader för investerarna, högre BNP 

                                                 
70 “Creating a Single European Market For Financial Services” 
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och så vidare. Det har även gjorts flera studier som visar på hur mycket mer som behöver 
göras för att uppnå en öppen, konkurrenskraftig enig marknad.71  
 
Syftet med att harmonisera den finansiella marknaden inom EU är att man eftersträvar en mer 
“genomskinlig” och effektiv marknad. Marknaden skall bli mer effektiv då harmoniseringen 
kommer att leda till en större fördelning av kapital och till lägre transaktionskostnader mellan 
gränserna. Fördelarna med en enad finansiell marknad bör tillfalla alla aktörer inom 
marknaden, såväl som den Europeiska marknaden i helhet. Det skall även öppna upp 
möjligheter för investerarna att sprida deras risker och bli mer diversifierade i deras portföljer. 
 
En sådan marknad skulle bland annat innebära: 
• En frihet för vem som helst att delta i marknaden, frihet för både mellanhänder och 

slutanvändare att investera i alla medlemsländer.  
• Att finansiella institutioner är auktoriserade av respektive hemlands ansvarige myndighet 

att vara med och konkurrera över gränserna.  
 
Den intensifierande konkurrensen kommer att effektivisera marknaden och skapa bättre 
förutsättningar för investerarna, som får större utbud och frihet att välja. Det ger 
värdepappersinstituten möjlighet att agera på en större marknad och därav växa för att kunna 
dra fördelar av skalekonomin. Allt detta kommer att leda till en starkare och snabbare växande 
Europeisk ekonomi, som kommer att kunna konkurrera på liknande villkor som andra 
internationella rivaler som redan är fria från de restriktioner som nu föreligger. 
Finansväsendet är en global industri, och globala aktörer kommer att söka sig runt i denna på 
jakt efter sina krav vad gäller exempelvis risk, kostnader, flexibilitet, likviditet och 
avkastning.  
 
Förutom den potential detta öppnar för investerare inom detaljhandeln inom den Europeiska 
marknaden, kommer Europa även att få större möjligheter att agera den grossistplats som 
globala investerare kommer att föredra.72  
 
Några menar att man måste iaktta alla specifika beräkningar på de fördelar som skulle in- 
befrias till följd av en enad marknad, även om en öppen marknad med hårdare konkurrens, 
signifikativt skulle reducera de kapitalkostnader som företagen i Europa har idag så är det inte 
så lätt att komma dit. En sådan marknad skulle ge investerarna mycket bättre 
investeringsalternativ samt en chans att diversifiera deras portföljer på ett bättre sätt. Om man 
drar jämförelser över atlanten till USA, kan man där se de fördelar som kan utvinnas ur en 
kontinentskalad finansiell marknad.73  
 
När man ser till den Europeiska finansmarknaden så har den historiskt sett varit väldigt 
kontrollerad och hårt bunden av regler till skillnad från den amerikanska finansmarknaden. 
Den amerikanska marknaden är mer känd för att vara en marknad där man har en nästan 
överdriven syn på den öppna marknadens förmåga att sätta krav på sina aktörer, samt att man 
har ett lösare förhållningssätt gentemot regelverket. På den amerikanska marknaden står man 
inför en liknande reglering där man har samma mål med införandet av den, att skapa en 
effektivare, mer transparant marknad med ett utökat investerarskydd. Trots att målet är det 
samma så skiljer sig de båda direktiven ganska mycket från varandra. Dels eftersom de olika 
marknaderna har olika syn på hur en finansiell marknad ska fungera. MiFID är ett bredare 
                                                 
71 “Creating a Single European Market For Financial Services” 
72 The single financial market – miracle or mirage? 
73 Ibid. 
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direktiv som omfattar fler delar för att kunna bidra till en mer enad europeisk marknaden och 
innefattar både krav på struktur och regler för aktörerna i medlemsländerna. Det amerikanska 
direktivet innebär mer förändringar i detaljfrågor jämfört med det europeiska, men den stora 
skillnaden mellan dessa två direktiv ligger i transaktionsrapporteringen som MiFID innebär.74  
 
Två viktiga aspekter som är särskilt viktiga att bära med sig när man kollar på 
harmoniseringen av den Europeiska finansiella marknaden är att: 
se den Europeiska marknaden som en del av den globala Finansiella marknaden.  
känna till att detaljhandeln fortfarande kommer att skilja sig åt medlemsländerna emellan. 
1 Grossisthandeln inom Europa fick en extra skjuts i och med införandet av Euron. London 
utgör idag ett stort center för grossisthandel som kan vara med och konkurrera med den 
Amerikanska marknaden. Vad gäller handeln med utländsk valuta har London en större andel 
än den i New York. London utgör en värdefull tillgång för Europa då storleken på denna 
handel gör att den naturligare ersättaren troligare skulle bli New York än någon annan 
Europeisk stad.  
2. Kulturella, historiska och regelmässiga skillnader mellan medlemsländerna har gjort att det 
idag skiljer sig vida hur exempelvis individuella konsumenter hanterar sina pengar och 
finansiella instrument. Exempel på några av de starka skillnader man kan se är den procent av 
invånare som inte äger ett bankkonto, vilket varierar från 0.5% i Nederländerna till 18% i 
Grekland. Ett annat exempel är vilka invånare som väljer att placera hushållets pengar i aktier 
som skiljer sig från 36% i Spanien till 5% i Österrike.75

 
4.3.1 Harmoniseringen inom redovisningen 
För att ha något att jämföra med, redovisar vi här kort den harmonisering av 
redovisningsregler som nyligen skett inom EU. 
 
Utveckling i dagens samhälle är den att ländernas nationella gränser suddas ut. Människor och 
kapital rör sig allt mer över gränserna i den globala världen. Den ökande aktiviteten och det 
ökande beroendet som sker mellan länder bidrar till att internationaliseringen blir mer och mer 
tydlig i världsekonomin. I och med detta så ökar kraven från den internationella 
kapitalmarknaden på hur företags redovisning ska upprättas. Detta är en stor orsak till att man 
harmoniserar redovisningsreglerna så att man får en jämförbar redovisning mellan länder. I en 
värld med ökad internationalisering så kan redovisningen möjliggöra kontroll och styrning 
från distans. För att detta skall möjliggöras så krävs att uppgifterna som man kan ta del utav 
på distans är förståliga, så att man kan tillgodogöra sig informationen som beslutsunderlag.76

 
Olika aktörer är intresserade av olika information i världsmarknaden. Och olika aktörer 
påverkas också olika av harmoniseringens för- och nackdelar. Harmoniseringen inom 
redovisningen borde innebära att investerare skulle få tillgång till en mer effektiv portfölj. 
Detta då de skulle kunna jämföra de internationella företagens resultat och finansiella position 
likväl som med företagen på nationell nivå. Investerare kan dra fördel av en harmoniserad 
finansiell marknad då de kan investera i länder med högre tillväxt hastighet än vad som är 
möjligt i det egna landet. En fransman kan till exempel investera i Ungern, Polen eller Malta 
där tillväxttakten kan vara betydligt högre än i Frankrike, vilket ger en högre avkastning på 
det investerade kapitalet. Den globala kapitalmarknaden existerar redan och därför krävs 
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också harmonisering av finansiell information för att investerarna ska kunna ta rationella 
beslut.77  
 
Det finns tre strategier för hur man genomför harmonisering mellan länder. De tre strategierna 
som man använder sig av inom redovisningen är standardisering, ”likvärdiga” regler och 
valmöjlighet.78  
 
Valmöjlighet innebär en relativt låg grad av harmonisering och har varit en strategi som IASB 
har använt sig av tidigare. Anledningen till valet av en sådan strategi kan bero på att 
organisationen ej har makten att skapa rekommendationer som har blivit ”standards”. 
”Likvärdiga” regler med notupplysningar är en strategi som har förespråkats av EU. Med 
”likvärdiga” regler så skapar man en högre grad av harmonisering än vad man gör om man 
har valmöjlighet som strategi. Den tredje och sista strategin som går ut på att upprätthålla 
standardiserade regler som tar bort valmöjligheten helt för att skapa en så hög grad av 
harmonisering som möjligt. Denna stategi har används av FASB i USA och på senare år även 
av IASB. För att man ska kunna framställa standards så krävs det att man har en hög 
auktoritet. FASB har tillexempel fått detta genom att man har fått i uppdrag av SEC 
(Securities and Exchange Commission) att ta fram standards som skall följas av alla 
börsnoterade bolag i USA, de som bryter mot detta blir avregistrerade från börsen. I USA har 
man lyckats relativt enkelt att skapa harmonisering på grund av att företagen där inte har varit 
beroende av något annat regelverk.79  
 
IASB har tidigare använt sig av strategin ”valmöjlighet” just på grund av de ej har haft en hög 
grad av auktoritet inom området. IASB har därmed fått agera ur ett styrningsperspektiv 
tidigare där man försökte övertala företag till att agera enligt deras principer. EU:s beslut om 
att använda sig av IAS normer på Europa nivå innebar därmed att IASB fick samma status 
som den amerikanska regleringsorganet FASB.80  
 

 

Harmonisering 
valalternativ likvärdiga regler standardisering 

Olika grader av Harmonisering 

Figur 4:1 

 
EU har arbetat för en harmonisering mellan medlemsländerna inom redovisningen sedan 
1970-talet. På grund av de olika kulturer och de olika synerna som finns på vad syftet med 
redovisningen egentligen är. Detta har inneburit att EU har tidigare nöjt sig med vissa 
minimikrav och propagerat för upplysningsnoter för att skapa en jämförbar redovisning, vilket 
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också ökade harmoniseringen inom EU till en viss nivå. Det var först med IASB:s 
redovisningsstandard år 2005 som det blev ett mer enhetligt regelverk som var tvingande för 
noterade bolag inom EU. EU har tagit fram ett antal kriterier som måste uppfyllas för att man 
ska kunna ha en harmoniserad union. 
 

1. Klara redovisningsstandarder 
2. Aktuella tolkningar och vägledning 
3. Lagstadgad revision 
4. Övervakning av tillsynsorgan 
5. Effektiva sanktioner 

 
EU arbetar mycket med att försöka påverka IASB så mycket som möjligt för att skapa regler 
som passar in ur ett EU-perspektiv. EU förser även IASB med projekt för att öka 
vägledningen och hjälpa till med tolkningar för att undvika att medlemsländerna tar fram 
egna, nationella praxis som urvattnar harmoniseringen. Revision och tillsynsorgan utgör en 
viktig del av harmoniseringen då det utan dessa funktioner riskerar att företag inom EU inte 
följer de standards som framtas. Även sanktioner utgör en viktig funktion i systemet som 
påtryckningsmedel för att skapa harmonisering.81

 
Som tillsynsorgan och kontrollant av hur regelverket efterlevs så använder sig EU av samma 
organisation inom redovisningen som inom den finansiella marknaden, CESR. Som vi 
tidigare har nämnt så är det Finansinspektionen som har fått ansvaret för tillsynen i Sverige, 
Finansinspektionen har där med representation i CESR.82

 
Aktiemarknaden har blivit betydligt mer internationaliserad vilket har gjort att EU har insett 
behovet av en mer effektiv och öppen kapitalmarknad. Anledningen till att man inte har en 
effektiv kapitalmarknad sägs vara just splittringen och bristen på den marknadsorienterade 
redovisningen som finns i unionen. Detta är något som de måste förbättra och en förutsättning 
för att lyckas öka harmoniseringen är jämförbarhet. Redovisningarna länder i mellan måste bli 
jämförbara för att man ska utöka internationaliseringen. EU har här insett sina tidigare 
misstag i försöket att harmonisera unionen. EU har tidigare givit för många valmöjligheter 
som har skapat olikheter mellan medlemsländerna. Man har gett medlemsländerna fria händer 
att tolka regler vilket har skapat flera olika tolkningar av direktiven vilket har skapat olika 
praxis inom medlemsländerna. EU har heller inte tidigare gjort någon uppföljning för att 
kontrollera hur direktiven efterföljs.83   
 
I och med valmöjligheten som tidigare har givits inom unionen så är det fortfarande problem 
med att utföra finansiella analyser över gränserna. Det finns fortfarande stora skillnader 
mellan länderna vilket skapar barriärer för investerarna då de känner en otrygghet i att den 
information som finns tillgänglig för dem, avviker från vad de är vana att få i sitt hemland.84  
 
I och med att redovisningen har utvecklats och formats i de olika länderna, efter de olika 
ländernas behov och syn på redovisningens syfte så har redovisningsreglerna blivit olika 
utformade. De olika nationella förutsättningarna som har påverkat ländernas redovisning är 
inte enbart de faktorer som påverkar redovisningen. Den grundläggande redovisningsteorin är 
något som påverkar redovisningen på nationell nivå men som samtidigt bidrar till en likartad 
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redovisning mellan länder då redovisningsteorins grunder som t.ex. jämförbarhet och att ge en 
rättvisande bild, är liknande länder emellan. Skillnaderna i redovisningen länderna emellan 
blir ganska påtaglig då de utvecklas oberoende varandra. Detta är ett problem då kulturen 
inom ländernas redovisning har växt sig starka med sina inriktningar vilket bidrar till en 
försvårad marknad att harmonisera inom unionens länder. Sverige har t.ex. en viss kultur och 
reglering inom beskattningen, något som skiljer sig i jämförelse med t.ex. Österrikes kultur 
och syn på syftet med beskattningen.85

 
   
4.2 Portföljvalsteori  
 
Den ökade globaliseringen av handeln med finansiella instrument har inneburit en möjlighet 
till en ändrad struktur på investerarnas portföljer. Att investera i utländska finansiella 
instrument har länge varit en möjlighet för investerare. I och med denna möjlighet så kan 
investerarna bli mer väldiversifierade.86

 
Diversifiering innebär att man som investerare sprider sina risker, ”man lägger inte alla ägg i 
samma korg”. När man investerar så gör man det över flera olika alternativ, för en 
aktieinvestering betyder detta att man sprider sin investering på flera olika aktier, som 
representerar flera olika branscher. Förutom att investera i flera olika, ser man dessutom till 
att det är aktier som balanserar varandra så att om den ena går upp så går den andra ner. 
Genom att investera i olika branscher på detta sätt så undviker man den företagsspecifika 
risken, alltså den risk som är kopplat till just det företaget. Investerar man utanför den 
specifika branschen så blir man därmed inte heller lika utsatt för branschrisken. Har man som 
investerare en tillräckligt bra diversifierad portfölj återstår endast marknadsrisken, alltså den 
risk som påverkar hela aktiemarknaden, och man kan förvänta sig en avkastning som är den 
samma som genomsnittsaktien, (index för den marknaden), fast med lägre variation (risk). För 
att skydda sig mot marknadsrisken måste man alltså även vara diversifierad över olika 
marknader.87

 
För att en internationell investerare skall vara väldiversifierad krävs det att deras portfölj i stor 
utsträckning är diversifierad över landsgränserna.88 I och med detta så skulle man erhålla en 
lägre risk i förhållande till den redan förväntade avkastningen enligt portföljvalsteorin.89 
Enligt portföljvalsteorin så borde ett sådant agerande vara självklart då man enbart ”vinner” 
på ett sådant agerande. Ingen rationell investerare skulle åta sig högre risk till en redan 
angiven förväntad avkastning.90   
 
Portföljvalsteorin antar att alla investerare agerar rationellt i sina val av investeringar. Detta 
antagande är något som man kan ifrågasätta när man försöker tillämpa teorin i verkligheten. I 
verkligheten agerar ofta investerare irrationellt. Flera studier som har undersökt investerares 
agerande vid investeringar i olika finansiella tillgångar har visat att det finns olika beteenden 
som agerar irrationellt.91                                   
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Två irrationella ageranden som har identifierats är dels ett uppförande som gör att man 
tenderar att agera efter förenklade beslutfattande processer som bidrar till en mindre noggrant 
beslutsunderlag. Med detta uppförande på den finansiella marknaden så lägger ofta 
investeraren allt för stor vikt på dagsaktuell och nyligen intagen information i sitt agerande. 
Ett annat irrationellt agerande som har identifierats är att investerare ofta agerar med ett för 
stort självförtroende vad gäller deras egna kunskap, förmåga och möjligheter. Ett sådant 
självförtroende har visat sig leda till att sådana investerare investerar oftare, och ofta utan 
tillförlitligt beslutsunderlag. Detta agerande gör att en sådan investerare sänker den förväntade 
avkastningen jämfört med en investerare som agerar rationellt.92  
 
Det har visat sig att denna sortens irrationella agerande där självförtroendet bidrar till 
överskattning av den egna kapaciteten i huvudsak utgörs av manliga investerare. De kvinnliga 
investerarna agerar mycket sällan på ett sådant irrationellt sätt.93 Ett irrationellt agerande som 
både män och kvinnor gör, är att man har en medfödd vilja om att undvika nederlag. Denna 
vilja bidrar till att investerare har svårt för att acceptera nederlag, vilket har till följd att 
investerare håller kvar vid aktier som går dåligt i hopp om att det skall vända. Med detta 
agerande kan förluster bli större än vad de hade behövt bli. I och med denna vilja om att 
undvika nederlag så agerar investerare tvärtom då aktien stiger. När aktien stiger så har det 
visat sig att investerare agerar betydligt snabbare, och säljer då tidigt för att kunna 
tillgodoräkna sig vinsten.94    
    
Det har dock visat sig i flertalet studier att investerare tenderar att investera i inhemska 
tillgångar, och därmed frångå teorin om en effektiv portfölj. Det är detta fenomen som kallas 
”home bias”. Anledningen till att investerarna väljer att investera i tillgångar i det egna landet 
har visat sig vara många i de olika studierna. För investerare i t.ex. USA så kan man ha en 
viss förståelse för att man som investerare beslutar sig för att ej investera i utländska 
tillgångar. USA är i sig en sådan stor ekonomi så att man kan som investerare skapa en 
relativt väldiversifierad portfölj som är spridd över många branscher och tillgångar utan att 
behöva investera utomlands. På grund av detta så investerar amerikanarna av tradition en 
relativt liten andel av sina investeringar utomlands.95  
 
De väst-europeiska länderna har en betydligt större tradition av att investera i utländska 
tillgångar trots att vi inte har samma regelverk över gränserna. Denna tradition har skapats då 
vi i västländerna har få länder som har breda spridningar på olikartade tillgångar och 
branscher. Detta samtidigt som västländerna historiska har varit en relativt stor ekonomisk 
aktör i världen.96           
 
Genom ”home bias” koncentreras alla risker av de finansiella tillgångarna till ett och samma 
land (och ibland ännu snävare). Ofta har olika länder också en rätt snäv sektorbredd och 
resursuppbyggnad, vilket gör att ett helt lands ekonomi kan påverkas om en viss faktor rör på 
sig. I Sverige har vi exempelvis mycket skog vilken gör att många av våra tillgångar påverkas 
när råvarupriset på trä svänger. Som andra exempel kan nämnas Norge och deras olja. 
Investerarna skulle alltså kunna finna stora fördelar i att investera i båda dessa länder då man 
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inte står och faller med en faktor, utan går råvarupriset för träd ner så kanske oljan samtidigt 
stärker sin position.97

 
Home bias kan delvis förklaras med att det på grund av att det krävs en större ansträngning, 
och kostnad, att investera utanför gränserna. Investerarna har inte samma tillförlitlighet på den 
information de får över gränserna och det kan hända att den är asymmetrisk och att alla kort 
inte läggs upp på bordet. Att informationen blir sämre ju längre från hemlandet man investerar 
är en avgörande faktor för att man väljer att investera i den geografiska närheten. Även om 
man faktiskt utför en investering långt från hemlandet så är det svårare att övervaka och agera 
i ett objekt på distans jämfört vid att agera på plats.98  
 
Trygghet i språk och företagskulturer är faktorer som gör att investerarna gärna håller sig på 
sin hemmaplan. Så medens utländska investeringar som borde locka med sina högre 
avkastningar, och då främst i utvecklingsländer som håller en hög tillväxttakt men kanske 
samtidigt låg risk på grund av låg korrelation så tenderar ända investerarna att vända sig inåt. 
Undersökningar har visat att man hellre investerar i länder som har samma språk eller 
åtminstone har personer på högre posterna som representerar liknande företagskultur som de 
investerande företagen.99  
 
Detta agerande kan förklaras genom att de är så ”vana” vid sin hemmamarknad att de tenderar 
att tro att de känner till den så bra, och får ett överdrivet självförtroende, vilket gör att de tror 
att de kan sköta sina kort rätt för att gå stadigt plus utan att diversifiera sig. Men genom att 
skapa samma regler och samma handelskanaler inom den europeiska unionen så vill man 
upprätta en trygghet för investerarna. Investerarna tros känna sig säkrare då de investerar på 
samma sätt och med samma juridiska trygghet som när de investerar inom hemlandet.100

 

4.1 Marknadseffektivitet  
 
MiFID-direktivet är en åtgärd för att öka marknadseffektiviteten vid handel av finansiella 
instrument. Med en effektiv marknad menas att priset/kursen för exempelvis en aktie 
återspeglar all den information som finns tillgänglig samt är relevant för aktiekursen i fråga. 
Denna information kan bestå av finansiell information, prognoser och andra grundade 
förväntningar på aktiekursens utveckling. Man pratar om tre olika nivåer av 
marknadseffektivitet;  

• Svag effektivitet  
• Halvstark effektivitet  
• Stark effektivitet  

 
En svag effektivitet återspeglar endast all historisk information som har påverkat aktiekursen i 
ett historiskt perspektiv. Vid en halvstark effektivitet har kursen justerats efter all historisk 
information samt all publik information så som kvartalsrapporter, vinstprognoser etc. Vid den 
starka effektiviteten så återspeglar dagens pris all historisk, all publik samt all insider- 
information. Är en marknad effektiv kan man därför inte uppnå en positiv 
avvikelseavkastning, utan det är endast den avkastning som kan motiveras man kan förväntas 
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hämta av en placering. När marknaden är effektiv, anpassar sig aktiekurserna genast efter all 
ny information som når marknaden. Man kan därför inte finna aktier som är varken under 
eller övervärderade genom att analysera redan existerande information.  
 
Den finansiella marknaden blir effektivare och effektivare med hjälp av den rådande 
utvecklingen. Dock så existerar många barriärer i dagsläget som utgör hinder för den 
finansiella marknadens effektivitet. Några av dessa barriärer utgörs av stater som är rädda för 
att bli av med sina tillgångar och därmed inte vill att utländska investerare ska investera i 
landets tillgångar. Begränsningar i ägandeandelar av dessa tillgångar kan tillämpas i vissa fall. 
Andra barriärer som förekommer är skatter och transaktionskostnader. Skatter då man 
beskattar transaktioner som utförs över gränser.101 För att en marknad skall vara effektiv 
krävs det också att transaktionskostnaderna är låga, (helst obefintliga). Med 
transaktionskostnader menas kostnader som läggs ovanpå priset varje gång en vara eller en 
tjänst köps, alltså de kostnader som uppstår för att kunna genomföra en transaktion. Denna 
kostnad kan utgöras av insamlandet av information, kostnaderna för förhandlingar, att skriva 
kontrakt, utvärdera alternativ etc.102 Transaktionskostnader kan vara en bra värdemätare på 
hur effektiv den aktuella marknaden är. En låg transaktionskostnad är ofta ett tecken på en 
marknad med mindre barriärer och effektivare marknad.103  
 
Det är dessa transaktionskostnader som MiFID är tänkt att minimera. Kostnaderna för att sätta 
sig in i ett lands regelsystem vid handel med finansiella instrument kan bli påtagliga. Även 
kostnader för att sätta sig in i de krav på regler och granskningar som investeringsobjektet är 
skyldig att följa innebär att investerare undviker att investera i utländska investeringsobjekt. 
Ett enat regelverk tros därmed minimera kostnaderna eftersom de olika länderna skulle få 
samma upplysningskrav och samma krav på granskning som investerarna är vana vid vilket 
ger en större trygghet för investerarna.104   
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5 Empiri  
 
5.1 Intervjuer  
 
5.1.1 Finansinspektionen  
På Finansinspektionen ser man direktivet som ett uppdrag som ska genomföras, som 
myndighet har de begränsade åsikter, och de åsikter som har existerat lämnades vid 
remissvaren. Under tiden besluten har fattats, har Finansinspektionen fokuserat på att utföra 
det som bestämts på bästa möjliga sätt. Vidare tycker de att utredningen har gjort ett 
föredömligt arbete med förslaget på hur direktivet om marknader för finansiella instrument 
(MiFID) ska införlivas i svensk rätt. 105

 
På Finansinspektionen tror man att införandet av MiFID kommer skapa en mer enhetlig 
värdepappersmarknad. Marknaden kommer att bestå av fler delar, som blir mer enhetliga 
Och detaljreglerad, än vad den är idag.106 På grund av att det nya regelverket är mycket 
omfattande och innehåller många fler detaljerade bestämmelser än tidigare, kommer det att 
medföra större krav på båda värdepappersinstitutionerna och Finansinspektionen. Vidare 
kommer den ökade detaljeringen försvåra Finansinspektionens ambition att åstadkomma 
regelförenklingar på det finansiella området. Finansinspektionen menar att detta bör tas i 
beaktande så gott det är möjligt inom ramen för EU-harmoniseringen, och framhäver vikten 
av att man i lagstiftningsarbetet eftersträvar enkla bestämmelser och övergångsregler.107

   
Konkurrensen mellan de svenska värdepappersinstitutionerna kommer att påverkas till följd 
av direktivet, beroende på hur stora institutionerna är så lägger de olika mycket resurser på 
den förändring som nu sker. De större lägger mest pengar men även de mindre måste lägga ut 
så mycket pengar som det krävs för att kunna följa de nya reglerna på ett tillfredställande 
sätt.108  
 
Vad gäller investerarna kommer direktivet främst påverka deras rätt till information. Både 
kundklassificeringen och den nya rådgivningslagen är till för att skydda investerarna och se 
till att de är medvetna om vad värdepappersplaceringar innebär. Investerarna kommer även att 
få ta del av inkörningsnyheter löpande under implementeringens gång. De nya reglerna 
kommer att passa vissa investerare bättre än andra då handeln mellan länder kommer att 
främjas, som det är idag kan regler för VP-bolagen skiljas för vissa fondbolag. 109

    
Vilket TRS som kommer att gälla är fortfarande inte helt klart, som det ser ut nu blir det 
sannolikt ett TRS som är närmare likt TRS+ än TRS-, men inget utav alternativen kommer 
troligtvis att implementeras exakt som det var tänkt från början. Harmoniseringsarbetet på 
EU-nivån strävar efter att få transaktionsrapporteringen så likartad som möjligt i Europa.110 
Fondhandlarnas åsikt, att kostnaderna för instituten skulle vara för stora i förhållande 
till nyttan av ett TRS +, är baserad på en schablonuppskattning. Den analysen tar dock inte 
upp skillnad i kostnad mellan TRS + och TRS – utan man anger bara att ”TRS” i allmänhet 
kommer att innebära stora kostnader. FI vill dock påpeka att det inte råder några tvivel om att 
TRS ska införas i alla europeiska länder när MiFID implementeras. Finansinspektionen kan 
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inte se att det skulle bli någon större skillnad mellan det som definieras som TRS + och TRS – 
vad gäller kostnader för instituten. Om Finansinspektionen inte får den information som 
behövs direkt genom rapporteringen kommer vi bli tvungna återkomma till instituten för 
att begära in informationen i efterhand.111

 
Då reglerna skall harmoniseras är det extra viktigt att definitionerna på de olika ekonomiska 
termerna är enhetliga. Exempelvis skall begreppet transaktion avse samma sak i Sverige som i 
övriga Europa, en svensk särlösning vore olycklig och skulle bidra med svårigheter vid 
utbytet av transaktionsrapporter mellan medlemsstaterna. I vart fall strävar 
Finansinspektionen efter en samordning med våra nordiska grannar samt Estland, Lettland 
och Litauen. 112

   
Huruvida harmoniseringen kommer att leda till en effektivare värdepappersmarknad tycker 
Finansinspektionen att det är för tidigt för att våga säga något direkt.   
 
 
5.1.2 Värdepappersinstitut   
Fondhandlarna har egentligen inga synpunkter på om MiFID är bra eller dåligt och om det 
behövs eller ej. ”Vi konstaterar bara att det här sker och arbetar för att våra medlemmars 
intressen skall tillgodoses.113”  
 
Utvecklingen är ju den att det är få verksamheter där kunden själv har så stora möjligheter till 
att kontrollera att allting sköts på korrekt sätt. Kunderna som lägger sina orders via Internet 
kan ju omedelbart konstatera var marknaden ligger och vad priset blir för kundens affär. 
Kunden har goda möjligheter att kontrollera att alltid går rätt till, vilket är väldigt bra. Detta 
ger förutsättningar för att kunden får ett förtroende för att allting går rätt till.114

 
De nya kraven på transaktionsrapportering har framtagits för att tillsynsmyndigheterna ska 
kunna granska värdepappersinstitut på den finansiella marknaden så att de handlar hederligt, 
rättvist och professionellt så att marknadens integritet främjas. Transaktionsrapporteringen har 
Fondhandlarna tidigare trott ska bli den dyraste faciliteten i MiFID. Men med Fondhandlarnas 
arbete så har transaktionsrapporteringens krav blivit bättre och bättre under resans gång.115

 
Tillsynsmyndigheterna ska i och med direktivet utbyta information mellan varandra vid 
handel på marknaden. Ett sådant utbyte av information kräver att myndigheterna i de olika 
medlemsländerna använder sig av samma regelverk, enligt MiFID:s fullharmoniseringskrav. 
Fondhandlarna anser att det är av stor vikt att MiFID vars syfte är att harmonisera den 
finansiella marknaden inom unionen, inte urvattnas genom att medlemsländer ej beaktar 
MiFIDs fullharmoniseringskrav som en rekommendation, men att det fortfarande finns några 
valmöjligheter. MiFID ska följas utan tillägg eller fråndraganden av direktivet.116   
 
Fondhandlarna är angelägna om att det inte ställs speciella krav på värdepappersinstituten i 
Sverige. Syftet med MiFID är att man vill skapa en harmoniserad värdepappersmarknad i 
Europa. Om det skulle bli så att Sverige skulle använda sig av en utökad version av MiFID 
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(TRS+) så kommer man inte nå den effekt med direktivet som man önskat. Ett sådant scenario 
skulle vara ytterst olämpligt då de svenska värdepappersinstituten skulle få svårare att 
konkurrera mot utländska motsvarigheter. De svenska värdepappersinstituten skulle inte ha 
möjlighet att köpa in samma system från England eller Tyskland, som deras utländska 
konkurrenter skulle göra. Dessa svenska särlösningar kommer att sätta IT-organisationerna 
under hård tidspress då de måste anpassa sig efter de unika kraven som kommer att innebära 
att de måste skapa system exklusivt för Sverige. Särlösningarna kommer att öka den tidspress 
som IT-organisationerna idag redan har med införandet. Detta skulle inte vara något problem 
om det ställdes samma krav på de svenska aktörerna som de utländska.117

 
Det vore dåligt för utvecklingen och fel i det långa loppet då det också skulle bli svårare för 
utländska företag att etablera sig i Sverige. Det vore olyckligt, man tittar ju alltid på vart man 
ska etablera sig och andra institut kan ju tycka att det blir krångligt i Sverige. Utvecklingen 
har ju blivit bättre och bättre, som det ser ut nu så börjar avvikelserna som finns i övriga 
världen bli mindre och mindre vilket är viktigt anser Fondhandlarna.118  
 
Det nya transaktionsrapporteringssystemet som MiFIDs transaktionsrapportering kräver, 
kommer att medföra ett omfattande systemskifte för värdepappersinstituten. Det nya 
systemskiftet gör att värdepappersmarknaden måste göra stora förändringar i sina IT-system, 
detta drabbar därmed inte bara värdepappersinstituten. Utöver förändringen med själva IT-
systemet så måste nya rutiner upprättas vad gäller avtal, informationsinsamling, interna 
rutiner samt att utbilda personal och informera kunder. På grund av den nuvarande svenska 
lagstiftningen som råder vid handel med finansiella instrument så är inte de svenska 
värdepappersinstituten anpassade till en sådan rapportering som MiFID kommer att innebära. 
Det kommer att krävas stora förändringar av orderbehandlings- och avvecklingssystem. 
Sådana förändringar kommer att innebära höga kostnader men även en lång utvecklingstid 
som följer, vilket borde bidra till att man håller sig till minimikravet.119  
 
Fondhandlarna menar att värdepappersinstituten kommer i och med systemskiftet få 
betungande övergångskostnader, detta samtidigt som de löpande administrativa kostnaderna 
kommer att öka efter införandet. De ökade kostnaderna kommer inte enbart drabba 
värdepappersinstituten utan kommer även att drabba deras kunder, investerarna.120   
 
Fondhandlarna anser exempelvis att Finansinspektionens vilja att ha en mer detaljerad 
kundkategorisering än vad MiFID innebär kommer att innebära att Sverige kommer att ha 
alldeles särskilda  regler vad gäller kundkategorisering som därmed avviker från 
medlemsländernas. Detta kan bli en nackdel i konkurrenssynpunkt samtidigt som utökade 
krav också leder till en kostnadshöjning så kan Sverige tros tappa i konkurrenskraft.121 
Kundkategoriseringen kommer att påverka eftersom det blir mer jobb under ett antal månader 
eftersom det ställs extra krav, men på lång sikt så betyder det inte så mycket för oss, menar 
Fondhandlarna. För Fondhandlarnas medlemmar blir det ju en annorlunda värld eftersom dom 
måste kategorisera kunderna och vara medvetna om detta och tillåta olika kunder att göra 
olika mycket, vilket dom kanske inledningsvis kommer att ha svårt att acceptera.122  
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MiFID ger en möjlighet till de enskilda medlemsländernas bestämmandeorgan att utöka 
kravet vid in begäran av uppgifter angående kundens identitet. Skulle det ställas krav på 
kundens identitet så kan en rapporteringsrutin som i dag är relativt okomplicerad bli 
komplicerad och få avsevärt högre kostnader. Finansinspektionen är villig att använda sig av 
den möjligheten vilket Fondhandlarna anser är oklokt med tanke på deras tidigare resonemang 
angående särlösningar. Om Finansinspektionen skulle driva igenom förslaget så anser 
Fondhandlarna att den svenska särlösningen bör senareläggas i minst två år.    
 
Den korta implementerings tiden kommer att innebära ett risktagande då MiFID kräver att 
man ska byta ut många IT-system hos många olika aktörer på marknaden på kort tid, anser 
Fondhandlarna. Fondhandlarna menar att implementeringen bör senareläggas då tidpunkten 
för den är orimlig och innebär ökade kostnader och ett ökat risktagande. Mer tid skulle ge 
värdepappersinstituten möjlighet att förbereda en mer kostnadseffektiv och en mindre riskabel 
övergång till MiFID.123

 
I och med den tidspress som finns inför implementeringen så vore det direkt fel att utöka 
kraven i Sverige. Fondhandlarna anser att det vore betydligt effektivare och mer 
ändamålsenligt att införa MiFID enligt direktivet utan varken utökningar eller förminskningar 
av kraven. Detta skulle bidra till en harmoniserad finansiell marknad inom unionen och 
utökade anpassningskostnader skulle undvikas. I och med de stora kostnaderna som MiFID 
innebär så bör man noggrannare undersöka om de stora kostnaderna är relevant i förhållande 
till den effekt som direktivet kommer att innebära på marknaden.124   
 
Fondhandlarna anser att det vore oklokt att som medlemsland i EU, genomföra åtgärder som 
leder till att man frångår direktivet då detta vore att underkänna delar av direktivet som har 
framtagits. Fondhandlarna menar även att det vore orimligt att göra ändringar i direktivet 
innan någon praktisk erfarenhet har kunnats utvinnas av MiFID. Låter man svenska 
särlösningar ta av de redan knappa resurserna som finns för MiFID så riskerar man att 
direktivet starkt kommer att ifrågasättas då man inte kommer ge direktivet en rimlig chans att 
slå igenom. 125

 
Fondhandlarna tror att det kommer att göras anpassningarna och de större firmorna kommer 
att få stordriftsfördelar. Vilket betyder att per transaktion kommer det att kosta mer för de 
mindre företagen än för de större. Vilket gör att de mindre missgynnas.126

 
Om värdepappersinstituten ska överleva så måste de klara av kraven för att få tillstånd att 
bedriva sin verksamhet. Men visst kan man känna en viss oro för om man komma kunna 
genomföra detta innan den utsatta dagen. Där vet vi ju inte riktigt hur det ser ut och vad som 
kommer att krävas den 1nov. Det är möjligt att det kommer bli en övergångstid men det ska 
förhoppningsvis kunna gå vägen ändå, tror Fondhandlarna.127  
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5.1.3 Värdepappersinvesterare  
Aktiespararna är mycket positiva till det nya direktivets syfte med att skapa förutsättningar för 
en effektivt, väl fungerande marknad för finansiella instrument. Direktivet kommer 
förmodligen att öka konkurrensen på kapitalmarknaden samt öka investerarskyddet. 
Aktiespararna anser därmed att en ökad integration och harmonisering av regelverket inom 
den finansiella marknaden är mycket viktigt med tanke på den finansiella marknadens 
utveckling. Aktiespararna menar att MiFID kommer att öka harmoniseringen vilket i sin tur 
kommer att skapa en mer effektiv marknad.128    
 
MiFID:s klassificering av kunder innebär att kunderna behandlas olika beroende på vilken 
kategori som kunden tillhör. Ett särskiljande regelverk mellan kunderna kommer tydligt 
kunna ses när det gäller regler angående information om finansiella instrument och 
värdepapper, marknadsföring osv. Beroende på vilken kundkategori som kunden tillhör så kan 
informationen som värdepappersinstituten kommer att inhämta angående tjänster eller 
värdepapper att variera. MiFID innebär därmed ett klargörande av nuvarande regler samt ett 
höjt konsumentskydd som Aktiespararna anser vara av högsta prioritet. Dock är Aktiespararna 
oroliga för att kundklassificeringen ska kunna bli en konkurrensfördel för 
värdepappersinstituten. Detta eftersom de professionella kunderna kommer att innebära en 
enklare hantering av dess transaktioner som leder till mindre administration för 
värdepappersinstituten. Värdepappersinstituten skulle därmed kunna råda sina kunder till att 
bli klassade som professionella och därmed få kunderna att avstå sitt kundskydd. På detta sätt 
skulle värdepappersinstituten kunna dra fördel av regelverket vilket ger Finansinspektionen en 
viktig faktor att bevaka, då en sådan tillämpning av MiFID skulle vara mycket olycklig för 
investerarna anser Aktiespararna.129

 
Den nya definitionsändring som innebär att auktoriserade marknadsplatser och börser 
kommer att definieras som reglerade marknader är Aktiespararna positiva till. Denna 
omdefiniering kommer att innebära att auktoriserade marknadsplatser som tidigare ej varit 
börser kommer att omfattas av ett större regelverk än vad dom tidigare har gjort. Detta tror 
Aktiespararna kommer att innebära ett högre investeringsskydd för investerarna genom högre 
stälda krav på de noterade företagens informationsgivning. Dock tror Aktiespararna att den 
nya regleringen kan innebära problem för de mindre företagen på auktoriserade marknader 
som är i behov av att ha tillgång till den finansiella marknaden för att placera sitt riskkapital. 
Ett sådant mindre företag blir därmed tvingad till att utföra sin handel på MTF. MiFID har 
givit medlemsländerna möjlighet att själva bestämma antalet nivåer inom MTF. Aktiespararna 
anser att Sveriges beslut om att inte införa fler nivåer än just börs och MTF är ett bra beslut. 
Aktiespararna tror att en sådan uppdelning skapar större klarhet och enkelhet i lagstiftningen, 
samtidigt som investerarna ej tros tjäna på några ytterligare nivåer inom MTF.130  
Den ökade genomlysningen som det nya transaktionsrapporteringssystemet i MiFID skall 
innebära gäller enbart aktier. Sverige har i dagsläget en genomlysning vad gäller alla 
finansiella instrument noterade på börsen, dock inte så djupgående av aktier som MiFID 
innebär. Aktiespararna tycker att man ska använda sig av det regelverk som MiFID innebär 
och därmed ersätta det nuvarande svenska regelverket på området. Aktiespararna menar dock 
att på grund av att flera andra medlemsländer (t.ex. Storbritannien) kommer att använda sig av 
en utökad transaktionsrapportering (TRS+), så bör Sverige så småningom använda sig av ett 
utökat transaktionsrapporteringssystem utöver minimibestämmelserna.131 En sådan utökning 
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från minimikravet skulle inte påverka investerarna på något negativt sätt. Aktiespararna tror 
där emot att värdepappersinstituten skulle uppleva en sådan utveckling som betungande.132 
Oavsett vilken version av transaktionsrapporteringen som kommer att råda så kommer 
övervakningen från Finansinspektionen att förbättras genom den nya 
transaktionsrapporteringen, vilket Aktiespararna ser som en positiv utveckling för 
investerarna.133

 
MiFID:s skyddskrav omfattar både professionella och icke-proffessionella kunder. 
Aktiespararna anser att vid en rådgivningssituation så måste värdepappersinstituten ha i 
åtanke vilken information som bör tas fram vid de olika kundernas handlande. Information 
angående kunden, kundens kunskap, erfarenhet, dess ekonomiska situation samt deras 
riskprofil och placeringshorisont är information som Aktiespararna anser att 
värdepappersinstituten måste samla in för att kunna skapa en korrekt rådgivning för kunden. 
Aktiespararna anser att den ökade gruppen av inviduella placerare har inneburit ett ökat utbud 
av finansiella möjligheter och därmed ett ökat risktagande som kund. De finansiella tjänsterna 
är komplexa och det kan vara mycket svårt att uppskatta en kostnadsstruktur och risknivå för 
den enskilda kunden. Detta tillsammans med den tidigare Livbolagskrisen och spruckna 
börsbubblor har skapat ett minskat förtroende för finansmarknaden.        
 
Aktiespararna menar att kunden ofta befinner sig i ett informationsunderläge i förhållande till 
värdepappersinstitutet vilket därmed leder till att kunden är beroende av sin rådgivare. Detta 
informationsunderläge gör att konsumentskyddet är mycket viktigt för kunden då det för 
kundens räkning kan innebära stora ekonomiska konsekvenser vid ett bristande 
konsumentskydd. Aktiespararna anser därmed att det är mycket viktigt att det blir en effektiv 
tillsyn så att värdepappersinstituten verkligen tillämpar MiFID:s regelverk på ett 
tillfredsställande sätt.    
 
Aktiespararna är väl införstådda med att MiFID kommer att innebära stora förändringar för 
värdepappersinstitutens informationsrutiner och marknadsföring. Detta tillsammans med 
MiFID:s krav på att anpassa tjänster och produkter efter respektive kundkategori kommer att 
innebära ökade kostnader för värdepappersinstituten. Alla dessa förändringar anser 
Aktiespararna är nödvändigt för att kunna stärka kundens ställning.134  
 
Aktiespararna har svårt att se hur mindre aktörer kommer att slås ut på grund av MiFID. 
Däremot anser Aktiespararna att det finns en uppenbar risk för att de kostnader som MiFID 
innebär för värdepappersinstituten kommer att vältras över på kunderna.135
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6 Analys  
 
När direktivet skapades, var det en del i tanken att den skall leda till en ny gemensam 
marknad. Gemensamheten skall bidra till en mycket effektivare marknad då samma regler 
skall gälla emellan medlemsländerna. Förhoppningen är även att Europa kommer att bli mer 
konkurrenskraftig gentemot den övriga globala världsekonomin tack vare dess enighet. 136 
Denna tanke delar även de tre aktörer, vars reaktioner och förväntningar vi har tagit del av. 
Finansinspektionen ser helt klart att direktivet för medlemsländerna närmare en gemensam 
marknad, men de tycker dock att det är för tidigt att säga att marknaden skulle bli mer effektiv 
till följd av direktivet. Finansinspektionen ser främst den ökade konkurrensen mellan Sveriges 
aktörer, men ser även att direktivet kommer att leda till att hela Europa blir mer 
konkurrenskraftigt. Samma åsikter återfinns även hos både investerarna och 
värdepappersinstitutionerna.  
 
Sveriges förslag att ha en utökad rapporteringsskyldighet ledde då till att man från 
värdepappersinstitutionerna ansåg att detta skulle medför sämre konkurrensförhållanden och 
högre kostnader, en svensk särlösning som skulle stå i vägen för harmoniseringen och vara 
förödande för de svenska aktörerna. På Finansinspektionen höll man dock inte med, utan de 
tyckte att en utökad rapporteringsskyldighet skulle främja investerarnas skydd och spara 
Finansinspektionen från att begära uppgifterna i efterhand. Vidare ansåg man från 
Finansinspektionen att uttalandet om att den utökade rapporteringsplikten skull bli dyrare för 
värdepappersinvesterarna att implementera, inte alls skulle behöva stämma. På grund av att 
problemet med särlösningarna stod i vägen för harmoniseringen, har det uppmärksammats 
även från EU-håll. Finansinspektionen likt de övriga aktörerna inväntar nu rapporter om vad 
som slutligen kommer att gälla.  
 
Investerarna är oroliga för att kundkategoriseringen kan leda till att värdepappersinstituten ser 
en fördel i att ha professionella klienter. Detta eftersom man med professionella klienter får en 
betydligt mindre administrativ belastning på varje klient jämfört med icke-professionella 
klienter. En sådan konkurrensfördel som investerarna tror att värdepappersinstituten kan få 
genom att nischa sig mot professionella klienter, kan innebära att värdepappersinstituten även 
kan anstränga sig för att få icke-professionella klienter att övergå till att vara professionella 
klienter och därmed avstå från sitt investeringsskydd. Investerarna menar i och med detta 
resonemang att Finansinspektionen har en mycket viktig uppgift i att säkerställa att så ej blir 
fallet.  
 
Finansinspektionen inser investerarnas utsatthet då de befinner sig i ett informationsunderläge 
gent emot värdepappersinstituten. Finansinspektionen menar att direktivet är till för att främja 
investerarnas skydd och att de nu lättare kommer att kunna utföra en mer effektivt 
genomlysning av marknaden så att deras orosmoment ej skall behöva förverkligas. 
Värdepappersinstituten menar att detta inte är något som investerarna behöver oroa sig för, 
visserligen kommer kundkategoriseringen att innebära mer jobb då de måste kategorisera 
kunderna och vara medvetna om detta och tillåta olika kunder att utföra olika saker, vilket kan 
vara svårt att acceptera till en början, men på lång sikt kommer det inte betyda något och alla 
klienter kommer att vara lika mycket värda. Detta med särskild beaktning av att 
värdepappersinstitutionerna tror att harmoniseringen av reglerna kommer att leda till att även 
allt fler icke-professionella kunder kommer att ändra strukturen på sina portföljer och gå mot 
en mer väldiversifierad portfölj med ett ökat innehav i utländska instrument. Alltså kommer 
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många investerare bli mer professionella i sitt agerande, och följa de koncept som är 
etablerade i portföljvalsteorin.  
 
Finansinspektionen är medvetna om den ekonomiska satsning som direktivet kommer att 
innebära för värdepappersinstitutionerna. Kostnaderna kommer att bli varierade beroende på 
institutionernas storlek, de största kommer givetvis att behöva lägga mer pengar än de mindre, 
men även de allra minsta kommer att få göra betydande ekonomiska uppoffringar om de 
önskar fortsätta agera på marknaden. Finansinspektionen menar dock att detta är ett direktiv 
som skall genomföras och det kommer att kosta pengar. Från investerarnas sida förstår man 
att de förändringar i informationsrutiner och marknadsföringsåtgärder som 
värdepappersinstitutionerna kommer att tvingas till, samt de anpassade tjänster och produkter 
till respektive kundkategori, kommer att innebära ökade kostnader för 
värdepappersinstitutionerna. Man förstår också att dessa kostnader kommer att belasta 
investerarna i slutändan, men investerarna anser dock att alla dessa förändringar är 
nödvändiga för att öka kundens ställning och förtroende för marknaden.  
 
I dagens läge, med de rådande reglerna som existerar så har de olika reglerna inom den 
globala finansmarknaden bidragit till att försvåra handel med finansiella instrument över 
gränserna. Detta då investerarna ej känner sig bekanta med de skiftande regelverk som gäller 
för olika länder. För att man ska kunna investera i ett annat land så krävs information om 
investeringsobjektet så att investerarna kan göra rationella val av vad som man ska investera i. 
Investerarna måste förstå och kunna ta åt sig av den information som ges för att kunna 
analysera och beräkna en förväntad avkastning på sitt investerade kapital för att avgöra om 
investeringsobjektet är attraktivt eller ej. En harmonisering av reglerna på 
värdepappersmarknaden kan därmed öka investerarnas tilltro till utländska värdepapper vilket 
kan bidra till att investerare får en mer väldiversifierad värdepappersportfölj. 
 
En varningens flagga höjs dock av värdepappersinstitutionerna, som menar att för att 
harmoniseringen skall få sin effekt, så krävs det att reglerna är helt lika mellan länderna. Som 
direktivet först uppenbarade sig, så fanns det exempelvis en möjlighet för det individuella 
medlemslandet att bestämma mängden information som skulle krävas vid 
transaktionsrapporteringen.  
 
Den globala konkurrens som råder, kommer inte att vänta på Europa, därför måste 
harmoniseringen ske så att marknaden blir mer effektiv. Kapital behöver fördelas från de 
rikare marknaderna till de marknader som har potential att utvecklas, men är i behov av 
kapital. För att dessa marknader ska tilltala investerarna krävs det att investerarna kan köpa 
värdepapper i vilket medlemsland som helst, utan att först behöva sätta sig in i den berörda 
marknadens individuella kapitalmarknad, samt hur dess regler är utformade.137 Genom 
harmoniseringen skall hinder som mer krävande ansträngningar att sätta in sig i andra länders 
regler och andra liknande förhöjande transaktionskostnader främja dessa investeringar. Men 
det är inte säkert att det bara är tillgängligheten och de ökade transaktionskostnaderna som 
begränsar investerarnas utbredning på dessa marknader. Trygghet i språk och skiljda 
företagskulturer kommer fortfarande vara faktorer som hejdar vissa investerare. Många 
investerarna har en tendens att hålla sig till ”sin egen” marknad, för att det är den dom känner 
till bäst också. Trots alla fördelar som finns med att vara väldiversifierad, såväl på sin egen 
marknad som över gränserna, visar det sig ofta att investerarna inte är det.  
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De flesta, om inte alla, utvecklade marknader kräver gemensamma regler, om än enbart för att 
precisera ansvarsområdena för de olika parterna inom marknaden. Vilka regler som då ska 
gälla för den enade Europeiska finansiella marknaden, vilka som skall lagstifta och vilka som 
ska se till att reglerna/lagarna följs är alla mycket viktiga frågor. 138 Likt den situation som 
förelåg inför harmoniseringen av redovisningen så är dagens system, tillvägagångssätt och 
tillgång på produkter fortfarande till största del anpassade för att fungera inom den nationella 
marknaden. Reglerna har utvecklats mer oberoende av varandra och de individuella ländernas 
kulturer har växt sig starka. Detta gör att det är en bit kvar innan den konkurrenskraftiga, 
nytänkande, effektiva och välfungerande enade marknaden kan vara ett faktum.139  
 
Finansinspektionen lyfter här fram att harmoniseringen måste ske än mer grundligt, och med 
en tidigare utgångspunkt. Finansinspektionen menar att man måste börja med att harmonisera 
alla begrepp och definitioner så att de överensstämmer med varandra länderna emellan, 
exempelvis så menar dom att ordet transaktion ska ha samma innebörd i Sverige som i något 
annat medlemsland efter en lyckad harmonisering. Även här vore särlösningar ytterst 
olyckliga då det skulle bli än mycket svårare att ta del av utbytta transaktionsrapporter mellan 
medlemsländerna. Värdepappersinstitutionerna är inne på samma linje och menar att det 
måste klargöras att MiFIDs fullharmoniseringskrav inte skall få ses som någon 
rekommendation utan att de bestämmelser som läggs fram i MiFID skall följas utan varken 
tillägg eller fråndrag. Låter man särlösningar existera så kan de ta av de redan knappa 
resurserna som finns för MiFID, och då riskerar man att direktivet kommer att ifrågasättas då 
man inte kommer att ge direktivet en rimlig chans att slå igenom. 
 
Ett sätt att gå tillväga för att uppnå en enad finansiell marknad vore att helt harmonisera all 
lagstiftning, normer och vilka som är ansvariga att se över det hela i alla medlemsländer. En 
total enighet skall råda mellan länderna i form av detaljerade regler så att allt som går att göra 
i ett medlemsland skall gå lika bra att göra i ett annat, och tvärt om det man inte får göra i ett 
medlemsland får man heller inte göra i det andra. Med detta tillvägagångssätt har man 
fördelen att man slipper konflikter och krångliga överlappningar ländernas regler emellan. 
Men det finns mycket som jobbar emot denna strategi. Det skulle ta väldigt lång tid att uppnå 
denna totala harmonisering om det nu ens är möjligt. Dessutom kommer det alltid att finnas 
makter som arbetar emot harmoniseringen i form av lobbying, då dessa exempelvis vill 
undvika den större konkurrensen som skulle uppstå till följd av harmoniseringen. 140

 
Man kan då fråga sig vad anledningen till att det inte redan finns en enad finansiell marknad 
kan bero på. Dels beror det nog på det faktum att strukturen och kulturen för hur man gör 
affärer skiljer sig medlemsländerna emellanåt. Detta gör att det blir svårt och kostsamt för 
utländska aktörer att penetrera marknaden även om reglerna är harmoniserade. 141 Vidare är 
det ytterst komplicerat att hitta den perfekta strukturen och de bästa tänkbara reglerna som 
vilka man skall låta applicera över alla medlemsländer. Om man nu ändå kommit överens om 
den struktur efter vilken man skall fortskrida arbetet framåt med, så räcker inte det. Man 
måste utöver detta även vara överens om de fundamentala principer som skall stå som grund 
till strukturen. Marknader skapas och utvecklas inte utav regler och lagar utan av de aktörer 
som agerar på marknaden. Debatten om hur man skall nå den enade, flexibla och välstyrda 
finansiella marknaden har tenderat att fokusera på direktiv som exempelvis MiFID, hur dessa 
skall implementeras och vidare harmonisera länderna på en allt högre detaljerad nivå, men när 
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man skall genomföra en harmonisering av denna kaliber är det viktigt att få alla bestämmelser 
för den enade finansiella marknaden rätt. Det går att hitta flera exempel på krångliga 
regleringar som slagit fel, vilket göra att detta är uppenbart. Finns det ett perfekt direktiv som 
ger en enad lagstiftning som levererar ett komplett och konkurrenskraftigt Europa under en 
rimlig tid så vore ju det jätte bra. Detta betvivlas dock, både av oss i denna uppsats och av 
många andra som inte tror att det är möjligt. Själva harmoniseringen är bara en bit på vägen. 
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7. Slutsatser 
 
Den nya regleringen av värdepappershandeln kommer att få stor inverkan för alla aktörer på 
de finansiella marknaderna, såväl institutionerna, konsumenterna som själva 
marknadsplatserna. Förändringarna förväntas leda till en mer omfattande gränsöverskridande 
handel med finansiella tjänster i Europa, ökad konkurrens och pressade priser i kombination 
med ökad transparens och insyn i företagens verksamhet. 
 
Vi har i denna uppsats utgått från fyra problemställningar. Den första frågan innebar huruvida 
det fanns någon av de tre aktörerna i undersökningen som skulle förlora på att direktivet 
implementeras, samt om någon av aktörerna såg sig själva som förlorare i och med införandet. 
I och med att MiFID kommer att innebära stor förändring vid rapporteringen av transaktioner 
så kommer det att innebära att nya IT-system måste införskaffas av värdepappersinstituten 
och Finansinspektionen. Detta medför en kostnad som värdepappersföretagen blir tvingade att 
acceptera för att kunna behålla sin licens och därmed så kan man fortsätta med sin 
verksamhet. Denna kostnad samt det merarbetet som direktivet innebär med 
transaktionsrapporteringen och kundkategoriseringen gör att värdepappersinstituten är den 
aktör av de tre som förlorar mest, vilket de också anser sig göra. Stora kostnader kommer 
även att drabba Finansinspektionen men då Finansinspektionen inte är en verksamhet som 
drivs av ett vinstintresse utan ägs av staten och är till för att utgöra en samhällsuppgift så ser 
de sig inte som några förlorare utan välkomnar direktivet då direktivet är framtaget av högre 
instans som Finansinspektionen lyder under. 
 
De som förmodligen kommer att dra mest fördelar av direktivet kommer att bli investerarna. 
MiFIDs syfte är bland annat att stärka investerarnas skydd gentemot värdepappersinstituten då 
investerarna befinner sig i ett informationsunderläge. Den ekonomiska skada som den 
enskilda kan drabbas av kan få förödande konsekvenser för den enskilde vilket har inneburit 
ett lågt förtroende för marknaden från investerarnas sida. Aktiespararna som representerar 
investerarna anser att det enbart är fördelar med direktivet om det genomförs som det ska och 
Finansinspektionen klarar av sin uppgift som det är tänkt. Detta kommer naturligtvis att 
innebära stora kostnader för Finansinspektionen och värdepappersinstituten men investerarna 
anser att direktivet kommer att förstärka investerarskyddet och konsumentskyddet på ett 
mycket positivt sätt, vilket motiverar de höga kostnaderna. Vidare ges investerarna bättre 
förutsättningar att följa den etablerade portföljvalsteorin, om än irrationella agerande troligtvis 
kommer att fortsätta förekomma opåverkat av MiFID direktivet  
 
Värdepappersinstituten menar att det återstår att se om införandet av direktivet motiverar de 
höga kostnaderna. Värdepappersinstituten inser att direktivet kommer att införas, men de 
arbetar för att försöka minimera kostnaderna, så att införandet inte blir mer kostsamt än vad 
det skulle behöva bli. Värdepappersinstituten är emot de särlösningar som kan komma att 
drabba de svenska aktörerna på finansmarknaden. Dessa särlösningar kommer att innebära 
ökade kostnader vilket kan ge en sämre konkurrenskraft gentemot utländska konkurrenter. 
Värdepappersinstituten hänvisar till direktivets syfte som argument för att undgå att drabbas 
av svenska särlösningar. Syftet var att skapa en harmoniserad finansiell marknad inom Europa 
unionen. Hela direktivets syfte skulle därmed sargas då särlösningar motarbetar 
harmoniseringen.    
 
En ökad harmonisering inom den finansiella marknaden är ett naturligt steg som har varit 
väntat inom unionen för att kunna stärka den europeiska finansmarknaden. Detta kommer att 
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göra den mer konkurrenskraftig ute i världen, samtidigt som man stärker medlemsländernas 
ekonomiska tillväxt. Om harmoniseringen kommer att innebära att investerarna kommer att 
investerar mer i utländska värdepapper, och få en mer väl diversifierad portfölj är något som 
återstår att se. Vi kan inte, genom vår undersökning säga att så kommer att bli fallet. Det är 
därmed svårt att se i dagsläget om harmoniseringen av den finansiella marknaden (som var ett 
av syftena med direktivet) kommer att bidra till att investerarna investera annorlunda jämfört 
med tidigare regleringar.  
 
Vi anser att direktivet kan komma att få en betydande funktion för den europeiska finansiella 
marknaden vad gäller att stärka Europas position i världen. Det är dock viktigt att inga 
särlösningar tas fram i de olika länderna, vilket direktivet tillåter på vissa punkter. Risken är 
att särlösningar kommer att införas mellan medlemsländerna då länderna har olika kulturer 
och lagstiftningar om hur en finansiell marknad ska fungera. Samtidigt är det viktigt att 
Finansinspektionen snabbt finner sin roll i systemet så att de kan se till att 
värdepappersinstituten inte utnyttjar sin position gentemot investerarna. Ett sådant scenario 
skulle inte harmonisera den finansiella marknaden i den utsträckning som det från början var 
tänkt, samt att investerarnas skydd inte skulle förbättras jämfört med tidigare utan en 
osäkerhet skulle snarare uppstå. Detta scenario bör ej uppstå då det skulle skada 
finansmarknaden och direktivet skulle vara omotiverat. Med tanke på de stora kostnader som 
direktivet innebär för aktörerna så är det viktigt att det genomförs fullt ut. Det är osäkert om 
MIFID i praktiken kommer att skapa en harmoniserad europeisk marknad med tanke på de 
särlösningar som tillåts i dagsläget. Om MiFID skulle innebära att Europa får en 
harmoniserad finansiell marknad så får framtiden visa om en sådan harmoniserad marknad 
kommer att skapa en starkare ekonomisk union, än den vi har i dagsläget där institutionell 
konkurrens råder.  
  
 
Under processens fortlöpande har många frågor om hur direktivet ska utformas figurerat. Vi 
anser att det är viktigt att man klargör och fastslår direktivet så att alla aktörer vet vad som 
komma skall. Det skulle medföra att de olika aktörerna skulle kunna göra de strategiska 
omstruktureringar som krävs för de olika verksamheterna, vilket gör dem bättre förbereda på 
den förändring som direktivet innebär.  
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