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Sammanfattning 

MiFID, direktiv om marknader för finansiella instrument är ett nytt europeiskt regelverk för 

den finansiella sektorn som träder i kraft den 1: a november 2007. Direktivet syftar till att 

förstärka konkurrenskraften för den finansiella sektorn, förbättra konsumentskyddet samt 

inkludera hela utbudet av finansiella tjänster och produkter. Då MiFID: s införlivande i 

svenska lag försenades fick de svenska värdepappersföretagen under 2007 en relativt kort 

tidsperiod på sig att anpassa sina verksamheter till de nya bestämmelserna. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka vilka svårigheter tre svenska värdepappersföretag erfarit vid arbetet 

med att anpassa deras verksamheter till de nya bestämmelserna i MiFID. Vi har studerat 

direktivet och jämfört med nuvarande regleringar samt genomfört fyra intervjuer, varav tre 

med svenska värdepappersföretag av varierande storlek. Genom vår undersökning har vi 

funnit att särskilt två områden varit besvärliga för våra respondenter, orderhanteringen och 

kundkategoriseringen. 

  

Abstract 

MiFID, the Markets in Financial Instruments Directive is a new European regulation for the 

financial service industry which comes in to effect on 1 November 2007. The purpose of the 

directive is to strengthen the competitiveness of the financial sector, improve consumer 

protection and include all financial services and products. Because the implementation of 

MiFID into Swedish law was delayed the Swedish securities firms were given a relatively 

short period of time during 2007 to adapt their businesses to the regulations in MiFID.  

The purpose of our thesis is to examine what difficulties three Swedish securities firms have 

experienced making their businesses compliant with the new regulations in MiFID. We have 

studied MiFID and compared it with Swedish regulations and carried through four interviews, 

three with Swedish securities firms of different size. Through our research we have found that 

client order handling and client categorisation were experienced as troublesome areas.    

 

 

 

 
 

3



Förkortningar och ordförklaringar 
CESR  Committee of European Securities Regulators 

Compliance  Intern kontroll och bevakning av att företaget efterlever gällande regleringar. 

Compliance officer Person i finansiellt företag med ansvar för compliance.  

EG-direktiv1 Rättsakt som är riktad medlemsländerna och bindande vad gäller de mål som ska  

 uppnås och när det ska ske. Länderna beslutar själva vad som ska göras för att 

 föreskrifterna i direktivet ska uppfyllas, men vid tvist är det EG-domstolen som 

 avgör om så skett. 

EG-förordning1 Rättsakt i EG-rätten som gäller alla medlemsländer, företag, myndigheter och   

 medborgare. Förordningar gäller som lag direkt i medlemsländerna såsom de är  

 skrivna, vilket betyder att de inte får omvandlas till andra lagar eller  

 bestämmelser i medlemsländerna.  

Execution-only Tjänst då värdepappersföretag utför en specificerad kundorder enligt anvisning. 

FI Finansinspektionen 

FSAP Financial Service Action Plan 

Investeringstjänst Definition av finansiell tjänst i MiFID med hårdare reglering 

ISD Investment Service Directive 

Kinesisk mur Organisatorisk avskärmning för undvikande av intressekonflikter 

Lamfalussyprocessen Arbetsordning för genomförandet av FSAP 

Limit-värde Det högsta respektive lägsta pris en kund är villig att betala för ett värdepapper 

MiFID Markets in Financial Instruments Directive 

MTF Multilateral handelsplats (Multi-lateral Trading Facility). Ett alternativ till de 

  reglerade marknaderna med en lättare reglering.  

Operationell risk Verksamhetsrelaterad risk såsom IT-risk 

Opt-down Möjlighet får kund att begära att placeras i lägre kompetenskategori. 

Opt-up Möjlighet får kund att begära att placeras i högre kompetenskategori. 

Passport system  System som går ut på att ett värdepappersföretag som är auktoriserat i en 

  medlemsstat automatiskt får tillträde till EES. 

Retail kunder  Avser kontors- och internetkunder hos banker, i allmänhet mindre kunder 

SF  Svenska Fonhandlareföreningen 

Sidotjänst Definition av finansiell tjänst i MiFID med lättare reglering 

SOU Statens Offentliga Utredning 

Systematisk internhandlare Ett värdepappersföretag som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt 

 handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad  

 marknad eller en MTF-plattform2

TRS Transaktionsrapporteringssystem  
Värdepappersföretag Företag som bedriver värdepappersrörelse och som påverkas av MiFID 
                                                 
 
1 Regeringen, http://www.regeringen.se/sb/d/2813 
2 Direktiv 2004/39/EG Artikel 27 
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1 MiFID – EU: s nya vapen? 

1.1 Bakgrund 

Direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (MiFID3) är ett nytt europeiskt 

regelverk för värdepappersföretag, börser och auktoriserade marknadsplatser. MiFID kommer 

att förändra villkoren för Europas finansiella aktörer på ett antal områden. Direktivet innebär 

ökade krav, men öppnar även för nya affärsmöjligheter och underlättar gränsöverskridande 

handel. MiFID har utformats med höga ambitioner om att förstärka EU: s finansiella 

konkurrenskraft och förbättra konsumentskyddet. På den globala finansiella scenen råder en 

hård konkurrens mellan de främsta finansiella regionerna. USA: s dominans är inte längre lika 

självklar och Europa framträder som ett allt viktigare finansiellt område4. I denna kamp är ett 

enhetligt europeiskt regelverk ett värdefullt vapen och ett homogent regelsystem är ett viktigt 

steg för ökad harmonisering av EU: s finansiella marknader. Effektivitetsvinsterna av ökad 

harmonisering undersöktes 2004 då man fann att om den finansiella integrationen inom EU 

skulle vara lika långtgående som i USA skulle tillverkningsföretagen i regionen öka tillväxten 

med 0.6-0.7 procent5.  

 

Konsumentskyddet är viktigt på den finansiella marknaden då konsumentens ställning ofta är 

svag i förhållande till ett finansiellt företag. Många konsumenter har inte den insyn i eller 

kunskap om marknaden som krävs för att kunna agera tillfredställande. De måste därför 

förlita sig på finansiella mellanhänder, såsom värdepappersföretag. Med den informations-

asymmetri som präglar förhållandet mellan ett värdepappersföretag och en konsument uppstår 

en risk för att konsumentintresset åsidosätts. Varje gång så sker skadas förtroendet för 

marknaden vilket sedan resulterar i att dess förmåga att attrahera kapital försämras samtidigt 

som den enskilda konsumenten skadas ekonomiskt. EU vill därför ytterligare värna 

konsumentens rättigheter och förhindra att svaga grupper kommer till skada och därigenom 

höja förtroendet för sin finansiella sektor.  

 

                                                 
 
3 Markets in Financial Instruments Directive 
4 The economist, 2006, Down on the street. The economist vol 381 Number 8505, s 77 ff 
5 Guiso Luigi, Tullio Jappelli, Mario Padula och Marco Pagano, ”Financial Market Integration 
and Economic growth in the EU”, Centre for Economic Policy Research, CEPR Discussion Paper Series No. 
4395, June 2004 
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MiFID är ett verktyg som EU använder för att finjustera sitt finansiella maskineri. Direktivet 

har tagits fram med avsikter om framtida förtjänster för EU och dessa medborgare. Vägen 

från ett EG-direktiv till dessa förtjänster är dock lång. Det som slutligen avgör hur stora dessa 

förtjänster blir är hur de finansiella aktörerna agerar. Det är värdepappersföretagen som i 

samråd med nationella tillsynsmyndigheter ska se till att EU: s ramverk omsätts i lösningar 

som kan komma dem och deras kunder till gagn. MiFID ska ha införlivats i nationell 

lagstiftning senast per den 31 januari 2007, vilket bl.a. i Sverige försenats. Då direktivet träder 

i kraft i Sverige den 1 november 2007 innebär det att värdepappersföretagen har en relativ 

kort tid att tolka regelverket och anpassa sina verksamheter. Företagen står således inför en 

intressant och viktig uppgift under 2007 som erbjuder nya affärsmöjligheter, men även 

innebär ett utförligt anpassningsarbete. I den här studien undersöker vi vilka svårigheter tre 

svenska värdepappersföretag har haft med att anpassa deras verksamheter till MiFID?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka svårigheter tre svenska värdepappersföretag 

erfarit vid arbetet med att anpassa deras verksamheter till de nya bestämmelserna i MiFID.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Teoretisk referensram – Här ges en mer utförlig inblick i hur regelverket vuxit fram, hur 

marknaden regleras idag samt hur regleringen ändras i och med de nya bestämmelserna. Här 

redovisar vi även de nyckelförändringar vi har valt att undersöka aktörernas syn på.  

 

Metod – här beskriver vi hur vi har gått tillväga för att lösa vår frågeställning samt motiverar 

och kritiserar de val vi gjort. 

 

Empiri – här presenterar vi resultaten av våra intervjuer samt ger en kort introduktion till våra 

intervjupersoner. 

  

Analys och slutsats – här sammanför vi de nyckelförändringarna vi identifierade i teorin och 

de resultat vi presenterade i empirin samt spekulerar kring vilka problem respondenterna ser 

med de nya bestämmelserna. 
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2 Teoretisk referensram 
Direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (MiFID) antogs den 21 april 

2004 och ersätter Direktiv 93/22/EG om investeringstjänster inom värdepappersområdet 

(ISD). MiFID är främst utformat som vägledande principer för lagstiftarna. Direktivet har 

därför kompletterats med en genomförandeförordning 1287/2006 och ett 

genomförandedirektiv 2006/73/EG som mer detaljerat beskriver vad MiFID fordrar samt hur 

bestämmelserna i direktivet skall införlivas. MiFID kommer att införas i svensk rätt under 

2007 och kommer att träda i kraft den 1 november 2007. Genomförandedirektivet kommer 

därefter att föras in i FI: s (Finansinspektionens) föreskrifter. Genomförandeförordningen blir 

direkt tillämplig i Sverige. 

2.1 Regelverkets utveckling 
Vägen fram till MiFID inleddes 1998 med diskussioner som fördes av Europeiska rådet kring 

EU: s finansiella systemen. Ett utökat utbud av finansiella tjänster och produkter hade väckt 

frågor om de gamla regelverken var tillräckliga samtidigt som rådet ville förstärka 

konkurrenskraften för Europas finansiella marknader. Diskussionerna mynnade ut i en 

handlingsplan för finansiella tjänster (FSAP6). I mars 2001 tog en kommitté fram en 

arbetsordning, en process i syfte att effektivisera genomförandet av handlingsplanen. 

Kommittén leddes av Alexander Lamfalussy och processen döptes efter honom. En viktig del 

av Lamfalussyprocessen är att intressenterna på de finansiella marknaderna i Europa skall ha 

insyn och inflytande över regelverkens utformning. Lamfalussyprocessen består av fyra 

nivåer och MiFID ingår i den andra nivån. Det tekniska arbetet med direktivet genomfördes 

av den Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR7) på uppdrag av den Europeiska 

kommissionen.8  

2.2 Relevanta rättskällor 

Innan MiFID: s tillkomst var det Investment Service Directive (ISD) som reglerade 

värdepappersföretagens verksamhet. ISD antogs 1993, vilket ledde till att de nationella 

regelverken för finansiella tjänster i EU blev mer harmoniserade. I ISD lades grunden till 

passportsystemet, som gjorde att värdepappersföretag som var auktoriserade i sina respektive 
                                                 
 
6 Financial Service Action Plan, http: //europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l24210.htm 
7 Committee of European Securities Regulators  
8 EU: s nya regleringsprocess (Lamfalussy), FI, http://www.fi.se/upload/30_Regler/30_EU/lamfalussy.pdf 
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stater skulle kunna bedriva motsvarande verksamhet även i andra delar EU. ISD har kritiserats 

för att det inte ledde till den harmonisering som avsågs och passportsystemet har ofta visat sig 

vara ineffektivt vid gränsöverskridande transaktioner. Dessutom har regleringen i ISD ansetts 

oflexibel9.  Reglerna behövde därför uppdateras med hänsyn till de nya affärsalternativ och ny 

rättspraxis som tillkommit. Detsamma gällde för vissa tjänster, t.ex. finansiell rådgivning, och 

produkter, t.ex. råvaruderivat. Dessutom ville EU främja konkurrensen mellan olika former av 

handelsplatser, t.ex. olika reglerade marknader, MTF: er och systematiska internhandlare. ISD 

tillät vidare att de olika medlemsstaterna i EU föreskrev att enskilda kundordrar endast skulle 

utföras på vissa reglerade marknader (den s.k. koncentrationsregeln). Sådana föreskrifter har 

till viss del inneburit att de olika medlemsstaterna har olika tillvägagångssätt vid 

orderutföranden. Kommissionen ansåg att sådana skillnader riskerade att hämma gräns-

överskridande transaktioner. Vidare vill EU förstärka samarbetet mellan de olika tillsyns-

myndigheterna (i Sverige Finansinspektionen) i medlemsstaterna. De lagar som berörs av det 

nya direktivet är huvudsak de följande. :  

 

• Lagen om börs- och clearingverksamhet10, reglerar vilka som får driva 

marknadsplatser för värdepappershandel.  

• Lagen om värdepappersrörelse11, innehåller definition på vilka som är 

värdepappersföretag huvudregeln är att det krävs tillstånd för att få bedriva 

värdepappersrörelse. 

• Lagen om finansiell rådgivning till konsument12, stadgar skadeståndsansvar vid 

oaktsam rådgivning till konsument från näringsidkare. 

• Finansinspektionens föreskrifter, föreskriver uppföranderegler för berörda bolag, 

bland annat ska företag uppföra en plan för hur interna intressekonflikter behandlas. 

2.3 Nyckelförändringar med MiFID 

Stora delar av MiFID ersätter regleringar som tidigare förekom i ISD och som redan finns i 

svensk rätt. På nedanstående punkter innebär dock MiFID väsentliga förändringar av de 

svenska bestämmelserna om värdepappersmarknaden.  

                                                 
 
9 SOU 2006: 50, s 171f 
10 SFS 1992: 543 
11 SFS 1991: 981 
12 SFS 2003: 862 
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2.3.1 Orderhantering och transaktionsrapportering 

I artikel 22 i MiFID stadgas att värdepappersföretagen ska tillämpa förfaranden och system 

som gör det möjligt att snabbt, effektivt och rättvist utföra kundordrar på ett sådant sätt att inte 

andra kunder missgynnas. Om jämförliga och likvärdiga kundordrar kommer in ska de utföras 

i den kronologiska ordning de mottogs. Denna skyldighet gäller emellertid bara om 

kundordrarna är jämförbara och om det ligger i kundens intresse att så sker. 

Värdepappersföretagen ska under fem år lagra relevanta uppgifter om kunderna och 

upplysningar om genomförda transaktioner, även då de utför transaktioner för egen räkning13. 

Arrangemang måste vidtas för att likvärdiga kundordrar ska kunna utföras i den ordning de 

kommer in. Kunden har möjlighet att välja s.k. execution-only, vilket innebär att 

värdepappersföretag endast utför en specificerad kundorder. Dessutom ska TRS 

(transaktionsrapporteringssystem) utformas så att alla finansiella instrument upptagna till 

handel på en reglerad marknadsplats ska rapporteras. Uppgifter om en transaktion ska 

rapporteras senast dagen efter den ägt rum: 14

 

• av värdepappersföretaget 

• av tredjepart som agerar för värdepappersföretagets räkning 

• genom ett ordermatchnings- eller rapportsystem som godkänts av myndigheten 

• av den reglerade marknad eller av den MTF-plattform i vars system transaktionen 

genomfördes. 

 

Om verksamheten bedrivs av en filial ska transaktionen rapporteras till medlemsstatens 

behöriga myndighet, som sedan vidarebefordrar den till filialens nationella myndigheter. En 

annan del av detta är att kundernas limit-värden ska göras offentliga, om företaget inte har 

kapacitet att utföra dem enligt önskemål samt om kunden inte uttryckligen begär annat, så att 

de kan utföras av den som först får tillfälle. Av SOU2006: 50 (En ny lag om 

värdepappersmarknad) framgår att FI önskat tillgång till slutkundsidentitet vilket 

Fondhandlareföreningen (branschorganisation för värdepappersföretag) ansett problematiskt 

då de menar att värdepappersföretag inte alltid har möjlighet att öronmärka inköpta 

värdepapper med slutkundsidentitet. Parterna enades slutligen om en kompromiss som 

innebär att värdepappersföretagen ska rapporta på depånivå.   

                                                 
 
13 http://www.fi.se/upload/30_Regler/30_EU/40_Vardepapper/presentation_TRS_060920.ppt 
14 http: //www.fi.se/upload/30_Regler/30_EU/40_Vardepapper/PM_procent20transaktionsrapportering.pdf 
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Värdepappersföretagen skyldighet att rapportera till Finansinspektionen på ett sådant sätt är 

en nyhet för de svenska aktörerna. Enligt börs- och clearinglagen ska börsmedlemmar till 

börsen rapportera avslut för egen eller annans räkning i instrument inregistrerade vid börsen. 

För värdepappersföretag som inte är börsmedlemmar följer transaktionsrapporteringen av 

värdepapperslagen15.  TRS syftar till att underlätta FI: s övervakning och att ge dem möjlighet 

att övervaka eventuella marknadsmissbruk.16

 

2.3.2 Kundkategorisering 

MiFID kräver att kunderna delas in i tre olika kategorier; icke-professionella kunder, 

professionella kunder och godtagbara motparter. Det ska även framgå av företagets 

verksamhetsplan hur de behandlar de olika grupperna. Syftet är att skräddarsy det lagstiftade 

skyddet på basis av motpartens kunskap och erfarenhet.  Ett högre skydd för icke-

professionella kunder består bl.a. i lämplighetsprövning av kunden samt avrådningsplikt vid 

handel med komplexa instrument17 och genererar mer administrativt arbete än för de högre 

kompetensgrupperna. Icke-professionella kunder är definierade negativt i MiFID; är 

motparten inte en professionell eller godtagbar motpart är den icke-professionell. Det finns 

två olika typer av professionella kunder i systemet, dels de som hör till kategorin enligt 

föreskrifterna (t.ex. företag som är auktoriserade i någon medlemsstat) och dels de som 

uttryckligen säger sig vilja bli placerade i den kategorin. En professionell kund är en som har 

erfarenhet, kunskap och expertis för att göra egna investeringsbeslut och därmed även förstå 

riskerna de medför. En godtagbar motpart ska som utgångsläge vara en juridisk person som 

själv är auktoriserad för att bedriva värdepappersrörelse. Det finns även möjlighet för kunder 

att dels ”opt-up”, d.v.s. att placeras i en högre kundkategori och därmed minska sin 

lagstadgade rättighet till skydd, dels att ”opt-down”, d.v.s. placeras i en lägre kundkategori18. 

För att en icke-professionell kund ska kunna få ”opt-up” kommer det krävas att 

värdepappersföretaget gör en kvantitativ och en kvalitativ prövning av kundens lämplighet. 

Den kvalitativa prövningen ska på lämpligt sätt testa kundens expertis, erfarenhet och 

kunskap för att på så sätt avgöra om vederbörande är kapabel att ta egna investeringsbeslut 

och vara medveten om vilka risker dessa innebär. Kunden måste även uppfylla följande 

kvantitativa krav:  

                                                 
 
15 Lagrådsremiss om ny lag om värdepappersmarknad, s.407 
16 Lagrådsremiss om ny lag om värdepappersmarknad, s.406 
17 Direktiv 2004/39/EG Artikel 19 p.6 st.2 
18 SOU 2006:50, s197 
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• kunden ska under de fyra senaste kvartalen ha utfört minst tio transaktioner av 

signifikant storlek på den relevanta marknaden. 

• storleken av kundens portfölj, inklusive likvida medel, ska överstiga 500 000 EUR. 

• kunden arbetar eller har arbetat inom den finansiella sektorn i minst ett år på en 

professionell position som kräver kunskap om transaktionerna och tjänsterna som 

ingår. 

 

MiFID: s uppdelning av kunder skiljer sig från det nuvarande svenska systemet i den 

meningen att det inte längre är relevant om kunden är konsument eller näringsidkare. Endast 

kompetensen enligt vissa uppsatta krav är avgörande19. Detta kan eventuellt leda till konflikt 

med nuvarande Lag om finansiell rådgivning till konsument, eftersom konsument numera inte 

per definition är lika med oerfaren av finansmarknaden. Företag kommer för att erbjuda 

komplexa finansiella instrument behöva utvärdera lämpligheten för kunden, på basis av 

dennes kunskaper och erfarenheter av instrumentet. Då värdepappersföretaget endast 

genomför en kundorder behöver inte information om kundens erfarenhet inhämtas förutsatt att 

det inte är ett komplext instrument, att affären sker på kundens initiativ och att kunden 

informeras om att värdepappersföretaget prövningsskyldighet av lämpligheten. 

 

2.3.3 Bästa orderutförande  

När värdepappersföretag utför investeringstjänsterna utförande av order på kunders uppdrag, 

portföljförvaltning samt mottagande och vidarebefordring av order måste det ske i enlighet 

med principen om bästa orderutförande. Det innebär att dessa alltid måste genomföra sina 

uppdrag på ett sådant sätt att kunden får bästa möjliga resultat med avseende på pris, kostnad, 

sannolikhet för utförande och avveckling20. Vid bedömning av parametrarnas relativa 

betydelser finns det ett antal bedömningsgrunder i genomförandedirektivet som värdepappers-

företagen ska ta i beaktande. Dessa är kundens egenskaper (kundkategori), kundorderns 

beskaffenhet, utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i ordern samt 

utmärkande egenskaper för de handelsplatser som ingår i ordern21. Kunderna kan dock även 

lämna särskilda specifikationer för hur ordern skall verkställas. I sådana fall anses 

värdepappersföretag ha agerat enligt bästa orderutförande om de har följt kundens 

specifikationer. Företagen blir även skyldiga att upprätta interna riktlinjer som möjliggör att 
                                                 
 
19 SOU 2006: 50, s.196 
20 Direktiv 2004/39/EG Artikel 21 p.1 
21 Direktiv 2006/73/EG Artikel 44 
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hanteringen av kundorder sker i enlighet med principen om bästa orderutförande. I riktlinjerna 

skall det framgå vilka handelsplatser som företagen använder vid utförandet samt vilka 

faktorer som påverkar valet av handelsplats. Företagen ska regelbundet jämföra olika 

handelsplatser och använda sig av dem som ger fördelaktigast villkor för sina kunder. 

Kunderna i sin tur ska informeras om dessa riktlinjer och godkänna dem innan kundordern 

verkställs.22  

 

2.3.4 Ökad genomlysning 

För reglerade marknader, MTF: er och systematiska internhandlare kommer MiFID att 

medföra ökade krav på transparens vid aktiehandel. Reglerna för genomlysning varierar 

mellan de olika handelsplatserna. Före handel ska marknaderna offentliggöra aktuella köp- 

och säljbud samt orderdjup vid de priser som visas i deras system. Beroende på hur handeln är 

organiserad på marknadsplatsen ställs det olika krav med avseende informationens 

offentliggörande. Huvudregeln vid aktiehandel är att information ska göras tillgänglig för 

allmänheten på rimliga affärsmässiga villkor. Denna information ska fortlöpande finnas 

tillgänglig för allmänheten under marknadens öppettider. Direktivet innehåller dock ett flertal 

undantag från reglerna för genomlysning före handel. Även kraven på information 

Efterhandel varierar mellan marknadsplatserna. Huvudregeln för genomlysningen Efterhandel 

stadgar att marknaderna i så nära realtid som det är tekniskt möjligt ska offentliggöra pris, 

volym och tidpunkt för de transaktioner som genomförts. I artikel 28 i MiFID framgår att 

informationen måste vara offentligtgjord inom tre minuter från avslutet. Möjligheten att 

avvakta i tre minuter förhindras dock av huvudregelns krav på offentliggörande så snart det är 

tekniskt möjligt. Sker avslutet inte på marknadsplatsen ordinarie öppettider kan informationen 

offentliggöras senast vid den för aktien mest relevanta marknadsplatsen öppnar. Även 

reglerna för genomlysning Efterhandel har ett flertal undantag i MiFID och 

genomförandeförordningen, som möjligheten att skjuta upp offentliggörandet av 

informationen.23

 

2.3.5 Intressekonflikter 

Värdepappersföretag ska enligt MiFID vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera 

intressekonflikter mellan sig själva och deras kunder eller mellan två kunder. För att uppnå 

                                                 
 
22 Direktiv 2004/39/EG Artikel 21 
23 Direktiv 2004/39/EG Artikel 44, 45; SOU 2006: 50 s 292 
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detta ska företagen utveckla organisatoriska och administrativa rutiner som synliggör och 

motverkar sådana intressekonflikter. Det handlar till stor del om att stärka de s.k. kinesiska 

murarna mellan avdelningar där det kan uppstå intressekonflikter, såsom corporate finance 

och analys. Sådana funktioner måste vara helt frikopplade och ska exempelvis inte ta del av 

vinstbaserade bonussystem som påverkas av resultatet i de avdelningar med vilka de kan vara 

i intressekonflikt med.24

 

2.3.6 Tillstånd och auktorisation 

En nyckelpoäng med MiFID är att förbättra och förenkla passporting-systemet som tidigare 

reglerades i Investment Service Directive. Firmor som omfattas av regleringen ska bli 

auktoriserade och reglerade i sina respektive hemländer, i allmänhet där de har sitt 

huvudkontor. För att bli auktoriserad stadgas att25:  

 

• de värdepappersföretag som är juridiska personer har sitt huvudkontor i det land det 

har sitt säte och att. 

• de värdepappersföretag som inte är juridiska personer ska ha sitt huvudkontor i det 

land det bedriver sin verksamhet. 

 

Alla medlemsstater ska upprätta ett register över samtliga auktoriserade värdepappersföretag 

och uppdatera det regelbundet. I registret ska framgå vilka investeringstjänster de olika 

bolagen är auktoriserade att erbjuda. Även då FI har ett sådant register tidigare, har detta inte 

varit uttryckligen lagstadgat i Sverige26. Då ett värdepappersföretag blir auktoriserat kan det 

tillhandahålla sina tjänster inom hela gemenskapen och de tillhandahållna tjänsterna regleras 

sedan av det land denne är auktoriserade i. Framdeles kommer även investeringsrådgivning att 

kräva auktorisation och koncentrationsregeln, som gav medlemsstaterna möjlighet att tvinga 

företagen att gå via vissa reglerade marknadsplatser, avskaffas. Auktorisationsprövningen 

kommer att ske utefter de krav MiFID sätter upp för värdepappersföretag. De nya kraven 

kommer kräva att dessa företag bland annat ser över sin effektivitet angående compliance och 

riskhantering. Vid outsourcing ska företagen vidta lämpliga åtgärder för att undvika att den 

operationella risken ökar mer än nödvändigt. Värdepappersföretagen ska även vidta lämpliga 

                                                 
 
24 Direktiv 2004/39/EG Artikel 18; SOU 2006:50 s. 196  
25 Direktiv 2004/39/EG Artikel 5 
26 Lagrådsremiss om ny lag om värdepappersmarknad, s. 340 
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åtgärder för att försäkra sig om att kunders kapital hålls avskilt, så att deras äganderätt till 

medlena inte kan ifrågasättas vid en insolvens. 

2.4 Sammanfattning 

MiFID förändrar villkoren på den svenska värdepappersmarknaden. Det område som träffas 

av flest nyheter är konsumentskyddet. Uppsatsen fokuseras på följande nyheter för den 

svenska regleringen:  

• Orderhantering och transaktionsrapportering – innebär utökade krav på hur 

mycket information som ska rapporteras till Finansinspektionen.  

• Kundkategorisering – innebär att kunderna ska placeras i olika kategorier som 

åtskiljs på basis av det konsumentskydd de åtnjuter samt vilken frihet placeraren har i 

att välja bl.a. instrument. 

• Bästa orderutförande – kundens order ska utföras på ett optimalt sätt med avseende 

på ett flertal parametrar stadgade i direktivet. 

• Ökad genomlysning – innebär att marknaderna ska offentliggöra mer information i 

syfte att öka marknadseffektiviteten. 

• Hantering av intressekonflikter – befintlig reglering på området förstärks, en policy 

för att undvika intressekonflikter ska utvecklas och kunderna ska informeras om den. 

• Auktorisation – en nyhet här är att Finansinspektion blir lagstadgat skyldigt att 

upprätta ett register över auktoriserade firmor och att koncentrationsregeln avskaffas. 

3 Metod 
För att besvara uppsatsens frågeställning har vi intervjuat compliance ansvariga på berörda 

företag i varierande storlek. Vår ambition med intervjuerna var att kartlägga de svårigheter 

intervjupersonerna uppfattar med arbetet att anpassa verksamheten efter MiFID: s krav. 

Utöver att besvara uppsatsens frågeställning vill vi även ge läsaren en ökad förståelse för 

MiFID och visa vad direktivet får för effekter på aktörer i den finansiella sektorn. Med 

beaktande av dessa syften var det naturligt med en kvalitativ forskningsmetod. En sådan 

forskningsmetod möjliggör en djupare studie av en frågeställning samtidigt som den bidrar till 

att beskriva och ge en ökad förståelse för ämnet. Ytterligare en omständighet som påverkade 

vårt val av metod är att ämnet är nytt. Det finns således inte ett tillräckligt empiriskt underlag 

för att på ett tillfredställande sätt genomföra en kvantitativ undersökning. Då MiFID är ett 

omfattande europeiskt regelverk har vi avgränsat vår undersökning till områden där MiFID 
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förändrar villkoren för de utvalda företagen. Dessa områden har vi döpt till 

nyckelförändringar och de presenteras i vår teoretiska referensram. De fungerar som ett 

ramverk för våra intervjuer och vår analys. Vår deduktiva ansats hjälpte oss att tidigt i 

forskningsarbetet få en struktur att arbeta efter. Primärdata för vår uppsats är tre intervjuer 

med compliance ansvariga hos finansiella aktörer samt en intervju med två sakkunniga på 

Finansinspektionen. De sekundärdata vi använt oss av består bl.a. av MiFID, lagtext, 

förarbeten, Finansinspektionens informationsmaterial samt information från journaldatabaser.  

3.1 Bearbetning av teori 

Den avgränsning vi valde gjorde att vårt första steg med det teoretiska materialet var att 

identifiera nyheter för den svenska regleringen av värdepappersmarknaden. Det gjorde vi 

genom att studera följande källor; direktiv 2004/39/EG, direktiv 2006/73/EG, kommissionens 

förordning (EG) nr 1287/2006, Finansinspektionens informationsmaterial, SOU 2006: 50, 

lagrådsremissen om ny lag om värdepappersmarknaden samt övrig relevant lagstiftning. 

Denna studie resulterade i att vi fann ett antal områden där MiFID innebär förändringar av 

den svenska regleringen. Ett antal av dessa områden påverkar dock inte undersökningens 

företag och sorterades bort. De återstående nyheterna har vi döpt till nyckelförändringar och 

de presenteras i detalj i vår teoretiska referensram. Vi har genomgående under arbetet med 

uppsatsen använt oss av en uppdelning efter nyckelfördelningar.  

3.2 Intervjuerna, beskrivning av personer och företag 

För att besvara vår frågeställning har vi genomfört fyra personliga intervjuer. Respondenterna 

är aktiva på finansmarknaden, som complianceansvariga på värdepappersföretag samt 

sakkunniga på Finansinspektionen. De företag vi intervjuat är av omväxlande storlek i syfte 

att ge vår utredning bredd och illustrera hur företag med olika förutsättningar skiljer sig i sin 

hantering av MiFID. Nästa steg var att identifiera lämpliga företag för vår studie. Genom vår 

anställning på Advisor kapitalförvaltning hade vi sedan tidigare kontakt med företagets 

Compliance Officer, Mikael Furesjö. Vi kunde på så vis säkra en intervju med en representant 

för ett mindre företag. Genom Mikael Furesjö fick vi kontakt med en konsult inom 

compliance-området som i sin tur hjälpte oss med att få kontakt med Svante Lundberg som är 

Compliance Officer på Carnegie, vilket vi bedömde vara en medelstor aktör.  

För att finna en respondent från ett stort företag använde vi oss företagsregistret på 

Finansinspektionens hemsida. Där listas de företag som har erhållit tillstånd av inspektion. 

Efter ett par samtal till företag på denna lista lyckades vi boka in en intervju med Janeric 
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Sundin som är Head of compliance på Handelsbanken Capital Markets. Intervjun med Erik 

Saers och Jan Axelsson på Finansinspektionen fick vi genom att ringa Finansinspektionen och 

i växeln fråga efter en lämplig person med avseende på vårt uppsatsämne.  Anledningen till 

att vi valde att intervjua compliance ansvariga är att deras huvudsakliga ansvarsområde är 

regelefterlevnaden hos sina respektive arbetsgivare. Vi fann därför att de utgjorde ett lämpligt 

intervjuunderlag för en uppsats som behandlar införandet av ett nytt regelverk. Intervjun med 

Saers och Axelsson var värdefull för uppsatsen då de som sakkunniga kunnat tydliggöra vissa 

aspekter av direktivet. Det var även viktigt för vårt forskningsarbete att få deras syn på de 

oenigheter som förekommit mellan Finansinspektionen och branschen i en del frågor rörande 

MiFID 

 

Vi inledde intervjuerna hos värdepappersföretagen med öppningsfrågor där respondenten fick 

uppge namn, bakgrund samt vilken roll personen har i arbetet med MiFID. Dessa frågor 

följdes upp med introduktionsfrågor där vi kort presenterade en nyckelförändring och ställde 

frågor utifrån våran uppfattning om potentiella problemaspekter. Intervjupersonerna gavs 

därefter möjlighet att öppet beskriva vilka problem de förutsåg. Intervjumallarna för FI och 

värdepappersföretagen återfinns i appendixet.  

 

För att värna om respondenternas integritet har vi intervjuat utifrån följande punkter27:  

• Information – vi har informerat respektive respondent om vilket syfte både 

intervjuerna och uppsatsen har samt vilken betydelse deras åsikter får för våra 

slutsatser, 

• Samtycke – vi har fått respondenternas samtycke till att publicera deras åsikter och har 

gett dem tillfälle att läsa vår tolkning av intervjun innan publicering, 

• Konfidentialitet – den information vi blivit givna men inte publicerat behandlar och 

skyddar vi i syfte att inte kränka intervjupersonernas integritet, 

• Nyttjande – den information vi fått använder vi uteslutande i forskningssyfte. 

3.3 Metod och Källkritik 

Författarna vill här påkalla läsarens uppmärksamhet på svagheter med vår forskningsmetod 

och våra källor. En kvalitativ metod innebär att forskaren inhämtar information genom en 

                                                 
 
27 Östbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut, Larssen, Leif Ove, 2004 Metodbok för mediavetenskap), Liber, 
Malmö 
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djupare studie av ett fåtal objekt. Resultat från en sådan undersökning är representativ för de 

utvalda intervjupersonerna och återspeglar deras subjektiva verklighet. Metoden ger dock inte 

resultat som kan överföras på hela den grupp eller i det här fallet den bransch som personerna 

arbetar i. Uppsatsen primärdata är som nämnts ovan de intervjuer som genomförts. Det som 

bör påpekas med avseende på detta är att ämnet som behandlas i uppsatsen är nytt, vilket 

innebär att antalet informationskällor är begränsat. Finansinspektionen är en dominerande 

källa för information. Det finns därför en uppenbar risk att intervjupersonernas kunskap om 

MiFID är starkt influerad av den bild som Finansinspektionen vill förmedla om det nya 

regelverket. Det kan även innebära att svaren som har erhållits i intervjuerna på flera områden 

överensstämmer mellan intervjupersonerna. En annan viktig omständighet som bör belysas är 

att författarna under tiden för uppsatsen har varit arbetstagare hos Advisor kapitalförvaltning, 

ett av de företag som ingår i undersökningen. Författarna vill även belysa risken att 

intervjupersonernas svar är färgade av deras särintressen. Detta blir särskilt aktuellt då det har 

förekommit meningsskiljaktigheter mellan Finansinspektionen och branschen i vissa frågor. 

Det finns alltså en risk att vissa svar kommer att vara färgade av denna debatt. De personer 

författarna har valt att intervjua är samtliga direkt engagerade i anpassningsarbetat inför 

direktivets införande. Två av intervjupersonerna är chefer på hög ledningsnivå. Det kan därför 

finnas en viss risk för att samtidskravet inte är helt uppfyllt då de i sin yrkesroll delegerar 

mycket arbete och själva får information som har passerat andra innan den når dem. Vi anser 

att samtliga källor i uppsatsen har en hög grad av äkthet. Den andrahandsinformation som 

används kommer primärt från Finansinspektionen, SOU 2006: 50, lagrådsremiss om ny lag 

om värdepappersmarknaden eller källor sanktionerade av Europeiska Unionen, vilka vi 

betraktar som säkra informationskällor.28

4 Empiri 

4.1 Diskussion om TRS 

FI har blivit kritiserade av Svenska Fondhandlareföreningen (SF) på grund av dess högt 

ställda krav på information i transaktionsrapporteringen. SF menar att ett utförligt system inte 

uppnår den skyddande effekt FI vill uppnå, men däremot leder till oproportionerliga 

kostnadsökningar. De menar även att ett TRS av den typ FI föreslagit kommer att ha en 

                                                 
 
28 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006,  Att utreda forska och rapportera, Liber , Malmö 
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felmarginal och att detta kan leda till felaktiga anklagelser. Eftersom de lagar som 

Finansinspektionen övervakar innehåller straffsanktioner för enskilda menar SF att detta 

innebär kompromisser med rättssäkerheten. Den menar vidare att ett så utförligt system som 

är för handen kan leda till att den svenska konkurrenskraften hämmas av de ökade 

kostnaderna, vilka inte faller på deras kollegor i länder som inte lagt 

rapporteringsskyldigheten så högt. Finansinspektionen påpekar att den inte ställt högre krav 

än exempelvis motsvarande myndigheter i Finland eller Storbritannien och att ifall den skulle 

sätta den svenska nivån lägre, skulle det kunna leda till minskat förtroende för den svenska 

finansmarknaden.29

  

4.2 Intervju med Erik Saers och Jan Axelsson 
Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Deras 

uppdrag kommer från riksdagen och regeringen och består i att bidra till att det finansiella 

systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet samt gott konsumentskydd i 

finanssektorn. Erik Saers är avdelningchef för marknadsövervakning, insider- och 

konsumentfrågor på Finansinspektionen. Han ingår också i myndighetens ledningsgrupp. Erik 

Saers var i drygt tio år VD för Aktiespararnas värdepappersföretag Aktiesparinvest och en 

kort tid VD på Avanza Fondkommission. Han har bland annat varit styrelseledamot i Svenska 

Fondhandlareföreningen och i Swedsec, och de senaste två åren har han startat och drivit 

företag inom miljövård och IT. Jan Axelsson arbetar med tillsynen av bank- och 

clearingorganisationer samt sitter i en CESR-grupp på 3: e nivån som ger ut 

rekommendationer kring tolkning av MiFID. 

 

Intervjupersonerna ser inga problem med att tidsplanen skulle hållas, men betonar samtidigt 

att förhållandet mellan branschen och FI är dynamiskt samt att lagen kommer gälla 

civilrättsligt fr.o.m. 1 november 2007. Angående det utökade regelverket påpekar de att 

många av marknadens aktörer har större resurser för regelanpassning än de själva har för 

uppföljning. Saers och Axelsson tror att de nya regler eventuellt kan skapa ett större utrymme 

för den som är insatt i reglerna att tjäna pengar. Det kan även leda till att en inträdesbarriär 

till viss del uppkommer på marknaden på grund av ett mer svåröverskådligt regelverk, 

antingen en mental barriär eller en reell barriär. Aktörerna tycks överlag inse att det här är en 

                                                 
 
29 SOU 2006:50, s 334 ff 
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viktig lagändring och att den är nyttig. De anser även att det finns mycket att tjäna i och med 

att de nya bestämmelserna förenklar internationell handel. 

 

Intervjupersonerna menar att det gamla direktivet behövdes bytas ut för att det var omodernt 

och påpekar att en lag håller 10-15 år, sedan måste den moderniseras på grund av ett förändrat 

beteende på marknaden och att nya produkter utvecklats. En nyhet gentemot det förra 

direktivet (ISD) är att Lamfallussyprocessen används, vilket konstituellt sett gör den mer 

lättanpasslig och flexibel till förändringar på marknaden. Enligt Saers och Axelsson kan vi i 

Sverige påverka utvecklingen så pass mycket vi tar oss för och det är viktigt att de svenska 

aktörerna förstår att det inte hjälper att påverka FI. Däremot kan man tala om för dom vad 

som är viktigt så att FI kan driva svenska aktörers intressen. Intervjupersonerna framstår som 

optimistiska till att Europas konkurrenskraft kommer att förstärkas. I USA har det redan 

uttryckts farhågor om att deras position som världens främsta finansiella marknadsplats 

kommer urholkas. 

 

Med avseende på transaktionsrapportering kommer Finansinspektionen att lägga sig på en 

gemensam nordisk nivå och intervjupersonerna anser inte att detta borde innebära några 

problem för aktörerna. Intervjupersonerna berättar vidare att FI: s krav kommer att vara 

jämförbara med Storbritanniens. Saers och Axelsson betonar att det är viktigt att vara tydlig i 

dessa frågeställningar. Till skillnad från marknadens övriga aktörer måste FI även ta in 

konsumenthänsyn i sina värderingar varför de kräver mer information än vad värdepappers-

företagen vill ge. De krav som kommer att ställas är enligt intervjupersonerna en 

nödvändighet för marknadens fortsatta förtroende. De anser att den egentliga frågan inte 

handlar om oenigheten mellan Finansinspektionen och branschen, utan snarare branschens 

vara eller inte. I Storbritannien ställs höga krav på genomlysning och där har marknaden ett 

gott renommé. TRS kommer dock att innebära stora investeringar eftersom det är ett stort 

system. Finansinspektionen har aldrig haft någon större investering. Saers och Axelsson 

berättar slutligen att ett annat viktigt motiv bakom TRS är att samordna gränssnittet i norden.  

4.3 Intervju med Janeric Sundin 

Handelsbanken Capital Markets (HC) är Handelsbankens investmentbank och erbjuder 

lösningar för bl.a. aktieanalys, corporate finance, aktiehandel, ränte- och valutahandel samt 

råvaruhandel. Deras verksamhet är huvudsakligen koncentrerad till norden, men banken har 

även filialer i London, New York och Singapore. De har strax över fem hundra anställda och 
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arbetar främst mot institutionella kunder. Janeric Sundin är sedan två år tillbaka Head Of 

Compliance på HC. Han började på Handelsbanken 1976 och har sedan dess haft ett flertal 

chefsuppdrag som bl.a. säkerhetschef, systemutvecklingschef, administrativ chef vid 

bildandet av Handelsbanken Capital Markets. 

 

4.3.1 Orderhantering 

Janeric Sundin berättar att transaktionsrapporteringen tillsammans med kundkategorisering är 

de stora och kostsamma delarna av arbetet med att anpassa deras verksamhet till MiFID. 

Arbete med TRS utförs av bankens egen personal med ett visst bistånd från externa 

datakonsulter. Sundin beskriver arbetet med att definiera kraven från Finansinspektionen som 

den största svårigheten med arbetet att införa ett TRS. Han berättar att FI har haft väldigt 

långtgående krav som går betydligt längre än vad MiFID kräver. Idag har dock parterna enats 

kring en hanterbar definition. Aktörerna kommer inte att behöva lämna ut direkt 

kundinformation som FI ursprungligen ville. De kommer istället att rapportera in information 

på depånivå. En annan frågeställning som Sundin beskriver är hur många led av transaktioner 

som ska anses ligga bakom en enskild värdepappersaffär. Även här har branschen och FI varit 

oeniga, men parterna har lyckats nå ett slags arbetande samförstånd. Sundin beskriver vägen 

fram till en lösning av dessa frågor som lång och mödosam. Den sena lösningen av dessa 

frågeställningar har inneburit problem för arbetet med att införa ett TRS. Under rådande 

premisser är dock Sundin säker på att deras TRS kommer att vara färdigt till MiFID: s 

införande.   

 

4.3.2 Kundkategorisering 

HC har enligt Sundin de uppgifter de behöver för att grovt kategorisera sina kunder enligt 

MiFID. De kommer inledningsvis att klassificera sina retailkunder (kontors- och 

internetkunder) som icke professionella kunder. Deras institutionella kunder kommer att 

betraktas som professionella kunder eller jämbördiga motparter. Kombinationen 

kundklassificering och instrumentkategorisering leder till extra arbete då det medför en hel 

del lämplighets- och passandebedömningar. Banken har idag inte tekniskt stöd för att göra det 

på ett smidigt sätt. När författarna frågar Sundin om situationer där en kund har olika 

kompetens på olika instrument medger han att det blir ett påtagligt praktiskt problem som 

löses genom en passandebedömning. Banken har idag många internetkunder som gör affärer 

med vad som i MiFID klassificeras som komplicerade instrument, exempelvis warranter och 

aktieindexobligationer. Efter MiFID: s införande måste banken göra en passandebedömning 
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för att se om instrumentet passar kunden. När exempelvis en internetkund som tidigare har 

handlat med okomplicerade instrument som aktier vill handla warranter som är ett 

komplicerat instrument måste det finnas tekniska lösningar för att hantera passande-

bedömningen. På kontoren kommer det att behövas rutiner för att kontrollera kundens 

erfarenhet och kunskap. Ett frågeformulär som personalen kan gå igenom med kunden. Det 

betyder mer arbete och en ökad byråkrati, och Sundin tror kunderna kommer att uppleva att 

det blir krångligare att göra affärer. Kunder som tidigare handlat med komplexa instrument 

kommer dock fortfarande att kunna göra detta oberoende av de krav som sätts upp i MiFID.  

 

4.3.3 Bästa orderutförande 

Sundin tycker att banken har en policy att alltid ge bästa möjliga pris. HC: s affärer görs på de 

villkor som gäller på marknadsplatserna och avsluten återspeglar gällande kurser. 

Retailflödena kommer att styras direkt mot marknaden. Om det sedan uppstår en situation där 

vissa värdepapper blir mer likvida på andra marknader kommer banken att anpassa sig till det. 

Sundin är tydlig med att banken inte kan ha någon annan policy än att kunden vid varje 

tillfälle får det bästa priset med hänsyn tagit till tid, storlek och de övriga parametrarna. Det 

som Sundin upplever som mest besvärligt på det här området är den administrativa apparat 

som detta kräver. Banken måste ha rutiner för att kontinuerligt följa upp och stämma av sin 

bästa orderutförande policy, för att vid behov göra justeringar av den. Uppföljning och 

dokumentation är även viktigt för att undvika potentiella konflikter med kund.  

 

4.3.4 Ökad genomlysning  

På det sätt som HC arbetar på idag innebär inte de ökade kraven på genomlysning något 

praktiskt problem enligt Sundin. Den ökade fragmentiseringen av den finansiella 

informationen som MiFID innebär ser han främst som ett problem för börserna vars intäkter 

till stor del kommer från försäljningen av sådan information.  

 

4.3.5 Intressekonflikter 

Enligt Sundin innebär det skärpta reglerna för hantering av intressekonflikter inga stora 

förändringar för HC. Han menar att eftersom banken redan arbetar i överensstämmelse med 

FI: s föreskrifter om intressekonflikter. Därför behöver de bara göra en del mindre justeringar.  
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4.3.6 Tillståndsplikt och auktorisation 

HC har alla tillstånd de behöver och kommer inte att behöva göra några förändringar i och 

med MiFID: s införande. Enligt Sunding bedriver redan HC verksamhet där de funnit skäl för 

det. De har inte upplevt någon geografisk begränsning till följd av regelverk. Därför menar 

Sundin att passport-system och andra åtgärder för att öka rörligheten på marknaden inte direkt 

påverkar dem. Sundin väcker dock frågan om vilka som blir vinnarna med MiFID. Han menar 

att den ökade harmoniseringen i Europa inte gynnar en regionalt specialiserad bank som 

Handelsbanken. Handelsbanken eftersträvar att vara den bästa banken på nordiska 

förhållanden och har inget direkt intresse av att bedriva verksamhet i övriga delar av Europa. 

Han menar att de som egentligen tjänar på ett europeiskt regelverk är de stora globala 

bankaktörerna som Citigroup, JP Morgan och Goldman Sachs. MiFID gör det lättare för den 

sortens aktörer att expandera och konsolidera sina verksamheter i Europa. Sundin medger 

dock att konsumenten framförallt i vissa regioner i Europa kommer att uppleva en ökad 

säkerhet. Han tycker dock att förtjänsterna för den svenske konsumenten med MiFID är 

begränsade. HC har alla tillstånd de behöver och kommer att behålla dem efter MiFID. 

Ytterligare tillstånd behöver de inte söka. 

4.4 Intervju med Svante Lundberg 

Carnegie är en oberoende nordisk investment bank med en stark position inom säkerheter, 

investment banking, asset management och private banking. De är framför allt verksamma 

inom Norden, men har även verksamhet i bl.a. USA och Storbritannien. Svante Lundberg är 

ekonom, utbildad vid Uppsala universitet. 1989 började han arbeta på finansinspektion där 

han jobbade i ett år. Sedan arbetade han ett år på OM: s derivatbörs. Efter det gick han vidare 

till värdepappersrörelsen på Föreningssparbanken där han arbetade i ca. 11 år med bl. a 

produktutveckling och var under en tid chef för deras back office. Det sista fem åren på 

Föreningssparbanken arbetade SL med compliance frågor. 2001 blev han anställd som 

compliance officer på Carnegie. 

 

4.4.1 Orderhantering 

MiFID kommer inte att innebära några större skillnader för Carnegie, endast små moment. 

Framför allt execution only och investeringsrådgivning vilket liknar i allt väsentligt det de gör 

idag. Avrådningsplikten blir dock en ny del. Transaktionsrapportering är däremot ett av de 

mest kostsamma och besvärliga momenten av direktivet, enligt MiFID måste de dagligen 

informera om alla transaktioner de genomför. FI vill även veta för exakt vilken kund affären 
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görs, och där går FI längre än vad MiFID kräver. I Sverige råder det oenighet på den här 

punkten. Andra EU-länder kräver inte lika mycket, nu måste de utveckla kostsamma system 

för att leva upp till kraven och Lundberg ser inte poängen med det och därför finns en djup 

klyfta som inte är löst. Carnegie har börjat koda sina system, men vet inte vad som ska 

rapporteras eller hur exempelvis transaktioner ska definieras. Detta är det område han 

upplever som mest problematiskt, med hänsyn till att det råder meningsskiljaktigheter med FI, 

att kraven inte är klara och att tiden närmar sig snabbt. Slutligen påpekar Lundberg att det är 

problematiskt att arbeta mot ett ofullständigt regelverk och att de, vid sidan om anpassningen 

till regelverket, också med en projektgrupp undersöker nya affärsmöjligheter.  

 

4.4.2 Kundkategorisering 

Svante Lundberg berättar att Carnegie har den information de behöver för att göra 

kundkategoriseringar, det finns kvantitativa värden och de har de flesta av dessa siffror. 

Skulle de sakna information i något avseende skulle kunden bli klassificerad i den kategori 

som har högst konsumentskydd, alltså icke-professionell. De tycker det är bra att kunder ges 

möjlighet att kunna uppgraderas till andra kundkategorier eftersom det ger dem en möjlighet 

att korrigera felaktiga bedömningar. En svårighet som Lundberg beskriver med detta är dock 

när en kund handlar med flera olika sorters värdepapper och har olika kunskap och erfarenhet 

från att handla med dem. Kunden kan exempelvis vara professionell med aktier men icke-

professionell med warranter. Då innebär det att kundordrarna ska behandlas olika, bl.a. 

kommer regler om bästa orderutförande in. Det blir svårt att avgöra för den som tar emot en 

order vilken kundkategori ordern kommer från, hur stort problemet blir i praktiken är osäkert, 

om en kund är professionell på en viss typ av värdepapper är det sannolikt att den är det på ett 

annat också. Carnegie har inte använt sig av någon form av kundkategorisering på det sätt 

som MiFID kräver tidigare. De har dock delat upp kunderna på basis av de kriterier som 

anges i rådgivningslagen, för att försäkra sig om att rådgivningssituationer hanteras på rätt 

sätt, detta är dock inte under samma premisser som under MiFID. Utmaningen är främst 

administrativ, att informera kunder om att de hamnar i olika kategorier och hur de kan ändra 

det, de ska dessutom fortlöpande notifieras om sin klassificering. Överlag är detta 

administrativt krävande men inte särskilt svårt. Eventuellt kan detta leda till att trögheter 

skapas och fördröjningar för icke-professionella kunder om de vill utföra vissa slags affärer. 

Handlarna måste försäkra sig om att affären är lämplig för kunden och så vidare. På det stora 

hela tror dock Lundberg att detta är till gagn för alla inblandade. 
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4.4.3 Bästa orderutförande 

Carnegie har en allmänt uttryckt princip att i var tid ge kunden bästa pris. Kunderna ska få bra 

pris och känna sig väl bemötta. Det ligger i deras eget intresse att tillvarata kundernas bästa i 

de här frågorna. Lundberg berättar att de kom etta i en ranking i hur väl kundorder genomförs. 

Han uppger att Carnegie har ett öppet och ärligt förhållningssätt till hur de hanterar kunders 

ordrar, nytt för dem är att de måste dokumentera de riktlinjer de har i gemensam policy samt 

informera sina kunder och få dem att godkänna policyn. De principer de har idag kommer i all 

väsentlighet täcka in bästa orderutförande. Deras kunder är väldigt insatta och skulle inte 

tolerera att de brast i bästa orderutförande. Branschen är ganska självsanerande på den här 

punkten. De behöver inte göra några stora anpassningar för att vara förenliga med det nya 

direktivet. Ett eventuellt problem som kan uppstå med bästa orderutförande policys är om de 

skulle skilja sig åt mellan kontor i olika länder, vilket kan leda till koordineringsproblem. 

 

4.4.4 Ökad genomlysning 

MiFID ställer lägre krav på genomlysning före handel än vad som gäller i Sverige idag, 

börsen avkräver mer information. Lundberg tror inte att branschen vill minska 

genomlysningen före handel, bl.a. har Svenska Fondhandlareföreningen har föreslagit att 

nuvarande ordning ska behållas. Före handel genomlysning är väldigt inriktad på aktier, en 

konsekvens av detta blir att exempelvis warranter och optioner inte alls skulle ha samma 

genomlysning och de som ställer ut priserna på sådana instrument vill därför behålla de regler 

som finns idag.  

 

Efterhandel är ett område där det sker stora förändringar enligt Lundberg. När Carnegie får en 

kundorder så lägger de ut den på börsen tillsammans med information om orderns storlek och 

dylikt. I Sverige har vi något som kallas inbördes affär, vilket innebär att de träder in som 

motpart när en kund vill sälja ett värdepapper. Kunden får då ett pris som åtminstone är lika 

bra som det på börsen. Då har de en skyldig idag att anmäla den affären till Stockholmsbörsen 

inom fem minuter. Affären måste då ligga inom den spread som rådde under de fem minuter 

då den gjordes, vilket är ett sätt för stockholmsbörsen att försäkra sig om att de inte ger sämre 

priser än vad som gäller. Möjligheten att göra inbördes affärer förekommer i en del andra EU 

länder, men många andra som är helt främmande för den (bl.a. Frankrike, Spanien och 

Italien). De tycker risken att kunderna blir lurade är för stor. Dessa länder har börstvång, all 

handel måste gå via börsen (koncentrationsregel). Det nya med MiFID är att man avskaffar 

börstvånget vilket för Carnegie inte innebär särskilt mycket, men det blir ju en stor förändring 
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för de länder som tidigare haft det. Avskaffandet av börstvånget innebär nya möjligheter för 

hantering av post-trade information. När Carnegie efteranmäler en affär till börsen innebär det 

en kostnad för dem. När nu börsen inte längre har monopol på all information kan det istället 

bli så att företag som Reuters och Bloomberg är beredda att betala Carnegie för information 

om deras handel. Carnegie kanske väljer att ha en egen server eller säljer vidare 

informationen. Det viktiga är att den blir allmänt tillgänglig. Det kommer att leda till en större 

spridning av informationen, Svante Lundberg vet inte om det innebär förbättringar eller 

försämringar mot idag.  

 

4.4.5 Intressekonflikter 

Här täcker Carnegie redan idag in det mesta, men inte allt. Redan idag finns regler kring hur 

man ska hantera intressekonflikter, men med MiFID måste de eventuellt gå ett steg längre än 

de gjort idag. De största skillnaderna inom området kommer att handla om att informera 

kunderna om vad de har gjort för att motverka intressekonflikter. Carnegie har utförliga regler 

för hur information mellan avdelningar, t.ex. investment banking och analys, får utbytas. 

Speciellt med direktivet är att alla rimliga åtgärder skall tas för att motverka 

intressekonflikter. Det är svårt att säga vad som är alla rimliga åtgärder. Direktivet kräver 

dessutom att det finns en intressekonfliktspolicy som kunderna informeras om. Det Carnegie 

enligt Lundberg behöver göra på det här området är framförallt att dokumentera sin policy 

och presentera den på ett begripligt sätt för kunderna. Vilket innebär en hel del skrivande, 

men mycket finns redan. Lundberg tror att kunderna kommer ta emot den ökade mängden 

information om intressekonflikter positivt och att kunder som vill veta om intressekonflikter 

måste kunna besvaras på ett trovärdigt sätt. 

 

4.4.6 Tillståndsplikt och auktorisation 

Carnegie kommer inte att behöva söka några nya tillstånd. De har alla tillstånd som behövs 

för bank- och värdepappersverksamhet, dessa kan de ta med sig in i MiFID. Att man tar med 

gamla tillstånd är en grundförutsättning, annars skulle det bli för tidskrävande och kostsamt 

att genomföra direktivet enligt Lundberg. För dem som arbetar med investeringsrådgivning 

idag innebär det inga stora skillnader. Det finns en punkt i Finansinspektionens föreskrifter 

som beskriver hur det ska gå till och så finns det ju även lagen om finansiell rådgivningen till 

konsumenter. Lundberg berättar att mycket av det som står i lagen återfinns i kraven för 

tillstånd för investeringsrådgivning. Carnegie kommer därför endast att behöva göra mindre 

förändringar på det här området.  
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Enligt Lundberg kommer nyheterna på auktorisationsområdet inte att innebära några större 

förändringar för Carnegie, de har redan idag möjlighet att göra affärer i andra länder genom 

att anmäla gränsöverskridande verksamhet hos FI. Lundberg berättar att syftet med MiFID på 

den här punkten har främst varit att klara ut en del gränsdragningar, vilka regler som gäller. 

Det finns dock lokala uppföranderegler runt om i Europa kring vilka en del frågetecken 

uppstår, men detta berör bara en liten del av Carnegies verksamhet.  

4.5 Intervju med Mikael Furesjö 

Advisor grundades 1997 av Per Mårdbrant. Advisor är en diskretionär förvaltare och arbetar 

huvudsakligen mot små- och medelstora företag. Mikael Furesjö är Compliance officer på 

Advisor. Innan han började som Compliance Officer hade han arbetat ett och halvt år på 

Advisor med operativa och administrativa frågeställningar rörande företagets 

kapitalförvaltning.  

 

4.5.1 Orderhantering 

Mikael Furesjö berättar att Advisor inte arbetar på ett sådant vis att transaktionsrapportering 

blir aktuellt. Advisor är en diskretionär förvaltare, vilket innebär att det med fullmakt från 

sina kunder utför köp- säljorder för kundernas räkning. Advisors kunder har enligt Furesjö 

sina placeringar i en depå hos Glitnir. Han kan idag inte säga exakt vilken roll som Advisor 

som förvaltare kommer att ha i ett transaktionsrapporteringssystem. Då Advisor inte handlar 

med aktier utan med fonder innebär det att de har god tid mellan transaktionerna för 

dokumentation. Furesjö upplever därför inte högre krav på genomlysning som något problem 

för dem. 

 

4.5.2 Kundkategorisering 

Kundkategoriseringen är det område med MiFID som kommer att ha störst inverkan på 

Advisor enligt Mikael Furesjö. Idag arbetar Advisor antingen mot företags- eller privatkunder. 

Där verksamheten mot privatkunder regleras av lagen om finansiell rådgivning mot 

konsument. Med MiFID menar Furesjö att Advisor istället måste dela upp sina kunder i tre 

kategorier konsument, business och för jämbördig motpart. Advisor arbetar ytterst sällan mot 

jämbördiga motparter varför Furesjö berättar att de främst kommer använda de två första 

kategorierna vid klassificeringen. Då författarna frågar om Advisor har den information som 

behövs för att göra den indelningen svarar Furesjö att om man kan betrakta en företagskund 

som professionell så är en enkel lösning att utgå ifrån om det finns ett organisationsnummer 
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vid indelningen. Han berättar vidare att då Advisor främst arbetar mot professionella, alltså 

andra företag och där finns det en officiell balans- och resultaträkning där det går att inhämta 

de kvantitativa data som behövs för bedömningen av kundkategori. 

 

4.5.3 Bästa orderutförande 

Bästa orderutförande berör främst företag som arbetar mot orderdjup enligt Furesjö. Advisor 

säljer visserligen en produkt där kurserna sätts i realtid, men han inte svara på vilket ansvar 

det medför. Furesjö uppfattning är det här främst rör mäklare. Författarna frågar sedan honom 

om Advisors försäljning av strukturerade produkter påverkas av bästa orderutförande 

reglerna. Furesjö svarar att det skulle vara vid försäljning av sådana strukturerade produkter 

vars kurser sätts i realtid, men även här anser han att det inte kommer att påverka Advisor i 

någon högre utsträckning 

  

4.5.4 Ökad genomlysning 

Advisor arbetar idag med en månadsvis rapportering till sina kunder som främst består av små 

och medelstora företag. Furesjö berättar att företagen behöver veta vilka fonder de äger för att 

kunna ta upp dem som tillgångar i bokföringen. Kunderna har även möjlighet att stämma av 

direkt med depåinstitutet vilka transaktioner som gjorts och hur deras innehav ser ut. Furesjö 

medger att de har funnits vissa brister i rapportering från depåinstitut. Det har bl. förekommit 

fördröjningar i kurserna. I övrigt upplever inte Furesjö några problem. Det som han upplevt 

som det mest krävande momentet var själva tillståndsförfarandet. 

 

4.5.5 Intressekonflikter 

Advisor saknar enligt Furesjö idag någon policy för intressekonflikter. Problemen som kan 

uppstå hos Advisor är framför allt att produkter som ger en hög initial intäkt för Advisor kan 

favoriseras på ett ofördelaktigt sätt för kunderna. Advisor arbetar till stor del resultatbaserat 

och därför begränsas dock effekten av sådana intressekonflikter. Furesjö är inte direkt insatt i 

vad MiFID kräver med avseende på intressekonflikter, och kan därför inte avgöra om den 

kommer att innebära några svårigheter för honom.  

 

4.5.6 Tillståndsplikt och auktorisation 

Furesjö upplever inga problem med en ökade rörlighet till följd av förändringen med 

auktorisationen. För Advisor innebär det snarare en fördel enligt honom då Advisor får fler 
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fonder att välja mellan som står under Finansinspektionens reglering. Furesjö har kontaktat 

Finansinspektionen och väntar svar i April angående tillstånden och om det behöver förnyas. 

5 Analys 

5.1 Orderhantering 

Av representanterna för de två större aktörerna upplevs transaktionsrapporteringen 

tillsammans med kundkategoriseringen som de mest besvärliga och kostsamma delarna med 

MiFID. Den mindre aktörens verksamhet var sådan att dess representant inte upplevde att 

transaktionsrapportering påverkade dem. Gemensamt för Janeric Sundin och Svante Lundberg 

var inställningen att det sena avgörandet om förutsättningarna för TRS inneburit ett problem. 

Förseningen har till stor del orsakats av de motsättningar som funnits mellan SF och FI om 

hur mycket information som branschen ska avkrävas. FI ville att branschen skulle 

inrapportera mer information än minimikravet i direktivet, vilket branschen motsatte sig. SF 

menade att det var omotiverat att kräva högre informationsplikt med avseende på de praktiska 

och ekonomiska konsekvenserna av FI: s krav. Vidare ansåg SF att FI: s målsättningar med 

den ökade mängden information ändå inte skulle nås, varför det var en onödig belastning för 

branschen. I konflikten mellan branschen och FI går det att ana skillnader i attityder gentemot 

direktivet, främst med avseende på den faktiska förbättringen av konsumentskyddet. FI 

framstår som övertygad om de positiva effekterna för konsumentskydd och ser MiFID som en 

möjlighet att förbättra kontrollen över de finansiella marknaderna. Branschens syn kan istället 

tolkas som att den svenske konsumenten redan har ett starkt skydd och att FI: s åtgärder inte 

är motiverade. Den senare synen går tydligt att avläsa i svaren från Svante Lundberg och 

Janeric Sundin. Enligt dem är den svenske konsumenten välskyddad, marknadsövervakningen 

har fungerat väl och branschen beskrivs som självsanerande. I vår intervju med Saers och 

Axelsson på FI framgår att de anser att MiFID är ett viktigt steg för branschens fortsatta 

trovärdighet. De poängterar vidare att de inte gått längre än många andra marknader, t.ex. 

Storbritannien och Finland. I fråga om TRS och eventuella förseningar konstaterar Saers och 

Axelsson att direktivet funnits tillgängligt sedan 2004 och att aktörerna haft god tid på sig. 

5.2 Kundkategorisering 

Samtliga intervjupersoner har uppgett att de har tillräckligt med information om sina kunder 

för att göra en grov indelning enligt MiFID: s kundkategorier. Hos de större aktörerna har 
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kundkategoriseringen ägnats mer uppmärksamhet och klassificeringens kriterier har noggrant 

analyserats. De olika aktörerna har valt olika angreppssätt för kategorisering, de två större 

aktörerna har valt att utgå från kvantitativa data eller haft som presumtion att retailkunder är 

icke-professionella. Advisor har ännu inte bestämt sig för indelningskriterier men har 

funderingar kring att anta att företagskunder är professionella. En sådan indelning är anpassad 

till tidigare förhållanden och kommer att behöva justeras på basis av de kvantitativa och 

kvalitativa indelningskriterier som anges i direktivet. Intervjupersonerna har delade meningar 

om kundernas möjlighet att byta kundkategori. HC vill gärna undvika det p.g.a. tekniska 

svårigheter medan Carnegie ser det som en möjligt att rätta till misstag. Samtliga aktörer 

betonar dock svårigheterna med att hantera kunder som har olika kompetens för olika 

instrument. Hanteringen av sådana situationer betraktas som ett påtagligt praktiskt problem 

som kräver både tekniska och administrativa lösningar. Sundin uttrycker farhågor för att den 

internethandel de nu bedriver med instrument såsom aktieindexobligationer och warranter 

som i MiFID betraktas som komplexa instrument då det i MiFID ställs det särskilda krav på 

bl.a. lämplighetsbedömning vid handel av komplexa instrument. Samtliga intervjupersoner 

upplevde kundkategoriseringen som en av det mest arbetskrävande delarna av införandet av 

MiFID, vilket kan förväntas då direktivet på det här området ställer krav som är nya för 

Sverige och som fordrar ett flertal förändringar i företagens organisation.  

5.3 Bästa orderutförande 

För de två större aktörerna betraktas bästa orderutförande som en förutsättning för att lyckas i 

en konkurrensutsatt värld. Bägge anser att de har en policy för bästa orderutförande och att 

deras kunder får det bästa priset med hänsyn tagen till tid, storlek etc. Svante Lundberg på 

Carnegie berättar att deras kunder är välinformerade och inte skulle tillåta att bolaget brast i 

bästa orderutförande. Janeric Sundin menar att de agerar efter de villkor som gäller på 

marknadsplatserna. Sundins och Lundbergs svar är att vänta då bästa orderutförande är ett 

viktigt konkurrensmedel för deras företag. De kan därför inte svara något annat än att deras 

kunder för de bästa möjliga villkoren när de handlar hos dem. Problemen de beskriver har 

istället sina ursprung i den administrativa process som bästa orderutförande reglerna kräver. 

De måste utveckla rutiner för att följa upp och vid behov revidera policyn samt att informera 

kunderna och få deras godkännande av policyn.  

 
 

31



5.4 Ökad genomlysning 

Effekterna av MiFID: s genomlysningskrav uppfattas olika av respondenterna. Svante 

Lundberg anser att reglerna för genomlysning på den svenska marknaden med avseende på 

information före handel går längre än vad MiFID gör. Enligt Janeric Sundin påverkar inte 

MiFID: s genomlysningskrav dem på något märkbart sätt. Inte heller Mikael Furesjö upplever 

att de nya kraven kommer att innebära några nyheter för dem. Det här tyder på att det redan 

idag råder allmänt höga krav på genomlysning och att aktörerna därför inte kommer att 

påverkas av MiFID: s krav. En konsekvens av de nya genomlysningsreglerna är att aktörerna 

ska göra informationen tillgänglig för allmänheten, men hur det sker kan företagen själva 

avgöra. Det öppnar möjligheter för värdepappersföretagen att sälja sin finansiella information 

till företag som är specialiserat sig på informationshantering och låta dem offentliggöra 

informationen. 

5.5 Övriga områden 

Förseningen av MiFID: s införande i svensk lag och FI: s specifikationer av kraven för TRS 

har oroat de aktörer vi har intervjuat. En öppen dialog gällande regelverket har förts mellan FI 

och SF medan mindre aktörer verkar ha varit lite mindre engagerade i samtalen. De nya 

reglerna för genomlysning stadgar att informationen ska offentliggöras till allmänheten, vilket 

tillsammans med uppkomsten av fler marknadsplatser kommer att leda till en fragmentering 

av informationen. Ett viktigt motiv med MiFID är att de europeiska marknadernas regelverk 

ska harmoniseras för att på så sätt förstärka deras konkurrenskraft, men ingen av de vi 

intervjuat har upplevt problem med eller blivit hindrade av olikheter i regelverken. Eventuellt 

kan denna harmonisering av regelverken underlätta för de allra största aktörerna med 

ambitioner på att vara verksamma i hela Europa och således till last för mindre regionalt 

specialiserade aktörer. Samtidigt som de allra största aktörerna nu får en konkurrensfördel kan 

ett utförligare regelverk med högre administrativa krav och kompetensprövningar göra att 

mindre aktörer får svårare att konkurrera eftersom de inte har tillgång till samma resurser, 

varken byråkratiska eller juridiska. Ett mer omfattande regelverk kan även verka som ett 

hinder för mindre aktörer som vill träda in på marknaden. På många av de områden vi har valt 

att analysera innebär MiFID inga större förändringar undersökningens företag. Vissa delar 

kommer endast att innebära marginella justeringar, t.ex. hantering av intressekonflikter och 

auktorisation.  
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6 Slutdiskussion 

6.1 Slutsats 

Slutsatsen av vår undersökning är således att de företag vi intervjuat i stort anser att 

förändringarna av regelverket i MiFID inte kommer att påverka den svenska finansiella 

marknaden i alltför stor grad, eftersom Sverige redan tidigare infört flera av de nya 

bestämmelserna. Intervjupersonerna anser att det har varit problematiskt att utveckla sina 

transaktionsrapporteringssystem då kraven på hur de ska rapportera sent blivit fastställda. 

Ytterligare en svårighet de har erfarit vid anpassningsarbetet till MiFID: s bestämmelser är att 

utveckla administrativa rutiner och praktiska lösningar för att hantera de nya kraven på 

konsumentskydd. Särskilt situationer med kunder som har olika kompetens på olika 

instrument anses problematiska att finna lösningar på. De ökade kraven på dokumentation och 

att kunderna ska informeras och godkänna deras rutiner anses även i vissa fall innebära 

svårigheter.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

Under vårt arbete har vi många gånger grämt oss över vår snäva avgränsning, intressanta 

områden att studera vidare hade varit vad fragmenteringen av finansiell information kommer 

leda till, dels för marknadsplatserna, dels för värdepappersföretagen och slutligen för 

konsumenterna. Det vore även intressant att studera hur de konsumentskyddande delarna av 

direktivet påverkar handelsmönster och i hur hög utsträckning de faktiskt skyddar 

konsumenterna. Vilka som gynnas mest av MiFID är också en intressant frågeställning, en 

spekulation från vår sida är att de aktörer som gynnas mest är de som är verksamma i hela 

EU, således inga av våra undersökta aktörer. En uppföljning av vår egen studie ett antal år 

efter direktivet trätt i kraft. 
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7 Källförteckning 

7.1 Primärdata 

Intervju med Erik Saers och Jan Axelsson, Finansinspektionen 

Intervju med Janeric Sundin, Handelsbanken Capital Markets 

Intervju med Svante Lundberg, Carnegie 

Intervju med Mikael Furesjö, Advisor 

 

7.2 Sekundärdata 

Rättskällor från EU 

Direktiv 2004/39/EG MiFID 

Direktiv 2006/73/EG 

Förordning 1287/2006 

Handlingsplan för finansiella tjänster (FSAP) 

 

Svenska rättskällor 

Lag (1992: 543) om börs- och clearingverksamhet 

Lag (1991: 981) om värdepappersrörelse 

Lag (2003: 862) om finansiell rådgivning till konsument 

Lag (1979:749) om Stockholms Fondbörs 

SOU 2006: 50 

SOU 2006: 74 

Lagrådsremiss om ny lag om värdepappersmarknaden 

 

Elektroniska källor 

Regeringen, http://www.regeringen.se/ 

Finansinpektionen www.fi.se 

Svenska Fondhandlareföreningen http://www.fondhandlarna.se/ 

Financial Services Authority http://www.fsa.gov.uk/ 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjumall värdepappersföretag 

 

• Lite om din bakgrund som yrkesmänniska, utbildningar etc. 

 

• Vilken är din roll i arbetet med MiFID? 

 

Orderhantering 

 

• MiFID innebär även utförligare regler kring orderhantering och 

transaktionsrapportering. Kommer de nya reglerna att innebära stora anpassningar av 

era transaktionssystem? 

 

• Vilka svårigheter anser ni är förknippade med ett TRS? 

 

• Förväntar ni er några problem med avseende på den mängd information ni avkrävs? 

 

• Ser ni några negativa konsekvenser av att en större mängd information blir 

offentliggjord? 

 

• Övriga synpunkter/problem? 

 

Ökad genomlysning 
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• MiFID kommer att innebära högre krav på genomlysning både före och Efterhandel, 

information om handel ska offentliggöras och redovisas. Hur arbetar ni idag med dessa 

frågor? 

 

• Med avseende på Pre-trade, kommer direktivets införande att innebära några 

svårigheter för er? 

 

• Med avseende på Post-trade, kommer direktivets införande att innebära några 

svårigheter för er? 

 

• Innebär den ökade genomlysning några problem för er? 

 

Best execution 

 

• Best-execution innebär att ni som värdepappersföretag vid utförandet av kundorder 

verkställer den på ett för kunden optimalt sätt. Använder ni er av någon sådan policy 

för tillfället? 

 

• Om ja, är den förenlig med MiFID? 

 

• Om nej, kommer dessa regler innebära stora anpassningar i förhållande till hur ni 

arbetar idag? 

 

• Innebär en best-execution policy några affärsmässiga problem för er? 

 

• Övriga synpunkter/problem? 
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Kundklassificering 

 

• Kundklassificering innebär att kunder ska placeras in i olika kategorier, på basis av 

deras tidigare erfarenheter och insikter i branschen. Har ni tillgång till relevant 

information om kunderna för att göra den bedömningen? 

 

• Tycker ni klassificeringskriterierna är lämpliga? 

 

• Tycker ni det är lämpligt att klienterna ges möjlighet att ”opt-up” eller ”opt-down”? 

 

• Har ni använt er av någon form av kundklassificering tidigare? 

 

• Vad upplever du själv som de största svårigheterna med att införa kundklassificering? 

 

• Vad tror du om de långsiktig effekterna av en kundklassificering? 

 

• Övriga synpunkter/problem? 

 

Intressekonflikter 

 

• Enligt direktivet ska värdepappersföretagen vidta alla rimliga åtgärder för att motverka 

intressekonflikter mellan kunder samt i deras förhållande till kunden. Detta ställer 

höga krav på compliance- och internrevisionsfunktionerna, har ni idag en policy för att 

motverka intressekonflikter? 

 

• Om ja, är den tillräcklig för att leva upp till MiFIDs krav eller kommer den behöva 

vidareutveckling? 

 

• Om nej, vilka svårigheter ser du med att utveckla en sådan policy? 

 

• Övriga synpunkter/problem? 

 

 
 

37



Auktorisation 

 

• Då ett värdepappersföretag blivit auktoriserat i sin hemstat får de vara verksamma var 

som helst i EU utan att behöva söka nya tillstånd, s.k. passport-system. Kommer det 

här att påverka er handel inom EU? 

 

• Förväntar ni er några negativa konsekvenser av den ökade rörligheten på marknaden? 

 

• Övriga synpunkter/problem? 

 

Tillståndsplikt 

 

• I samband med MiFID tillkommer två nya investeringstjänster, investeringsrådgivning 

och drift av en MTF, erbjuder ni sådana tjänster idag? 

 

• Kommer ni att behöva förnya eller utöka era nuvarande tillstånd? 

 

• Vilka anpassningar kommer ni behöva göra för att leva upp till de nya kraven? 

 

• Övriga synpunkter på problem som kan uppstå i samband med de nya 

tillståndsplikterna? 

 

Systematisk internhandlare 

 

• Med MiFID: s införande i Sverige tillkommer klassificeringen systematisk 

internhandlare. Kommer ni att bedriva någon verksamhet som är förenlig med den 

klassificeringen? 

 

• Tror ni att tillkomsten av systematiska internhandlare kommer att medföra några 

problem för Handelsbanken? 

 

Övriga synpunkter på problem med MiFID 
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• Finns det något som vi inte har berört hittills och som ni upplever problematiskt med 

införandet av MiFID, och de anpassningarna av er verksamhet direktivet kräver?   

 

 

8.2 Intervjumall Finansinspektionen 

 

• Lite om din bakgrund som yrkesmänniska, utbildningar etc. 

 

• Vilken är din roll i arbetet med implementeringen? 

 

• Vad är en Multilateral handelsplattform (MTF)? 

• Vad är en systematisk internhandlare? 

• Varför behövs ett nytt direktiv? 

• Kommer direktivet innebära stora förändringar i den nuvarande lagstiftningen? 

• Vilka anser ni är de viktigaste förändringarna? 

• Vad tror ni MiFID kommer få för effekter i Sverige? 

• Vad tror ni MiFID kommer få för effekter i EU och internationellt? 

• När beräknar ni att de berörda lagarna är uppdaterade? 
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