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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel Betydelsefulla framgångsfaktorer vid implementering av finansiella 

regelverk - En studie inför implementeringen av MiFID II  för 
finansiell rådgivning och  investeringstjänster 

 
Kurs  Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, FÖ7003, 30 hp 
 
Författare  Krenare Neziri & Josefine Noresson 
 
Handledare  Jonas Gabrielsson 
 
Syfte  Denna uppsats syftar till att förklara och förstå de centrala faktorer 

som är av betydelse vid en implementering av ett finansiellt 
regelverk. 

 
Frågeställning Vilka faktorer är betydande för en framgångsrik implementering av 

ett finansiellt regelverk?  
 
Metod  Ett kvalitativt tillvägagångssätt har använts för att uppnå vårt syfte, 

genom att intervjua olika respondenter från olika typer av finansiella 
företag som står inför den kommande förändringen. Genom att 
kombinera vårt empiriska resultat med den framtagna teorin om 
implementeringar, har vi kunnat komma fram till faktorer som är av 
betydelse vid implementeringar av finansiella regelverk. 

 
Resultat  De mest betydelsefulla faktorerna för en framgångsrik 

implementering av finansiella regelverk är anpassningsbarhet, 
analysförmåga och kommunikation. Genom att redan tidigt följa 
regelverkets utveckling kan organisationen ha en god uppfattning 
om hur det senare kommer att utformas på en nationell nivå. På detta 
sätt blir inte implementeringsprocessen lika begränsad av den långa 
tid som det tar att stifta de nationella regleringarna. Det är väsentligt 
att organisationerna kan anpassa sin implementeringsmetod utifrån 
regelverkets innehåll, men även anpassat till dagens 
moderniseringen av tekniken. När det gäller att implementera 
regelverk är det oftast direkt kopplat till de utgivna tjänsterna, vilket 
sätter mer vikt på medarbetarnas kunskap och förståelse vid en 
sådan implementering. 

 
Nyckelord  Implementering, Finansiella regelverk, Betydande faktorer, MiFID, 

MiFID II. 
 
 
 
 
 
 



	

Abstract 
 
Thesis title Significant success factors when implementing financial regulations 

– A study for the implementation of MiFID II for financial advisory 
and investment services 

 
Course  Independent Project in Business Administration, FÖ7003, 30 

credits 
 
Authors  Krenare Neziri & Josefine Noresson 
 
Mentor  Jonas Gabrielsson 
 
Purpose This study seeks to explain and understand the key factors that are 

important when implementing a financial regulation.  
 
Problem statement What factors are important for successful implementation of 

financial regulations? 
 
Method A qualitative approach has been used to achieve our purpose, by 

interviewing different respondents from different types of financial 
companies facing the coming change. By combining our empirical 
results with the developed theory of implementations, we´ve been 
able to find factors that are important when implementing financial 
regulations. 

 
Results  The most important factors for a successful implementation of 

financial regulations are adaptability, analysis capability and 
communication. By following up early with the regulatory 
developments, the organization can have a good idea of what it will 
look like when it’s finalized on a national level. In this way, the 
implementation process will not be limited by the long time that it 
takes to enact the national regulations. It is essential that 
organizations can adapt their implementation method based on the 
content of the regulation, but also adapt it to today's modernized 
technology. When it comes to implementing regulations, it is 
usually directly related to the services that are being offered, which 
puts more emphasis on the employees' knowledge and 
understanding. 

 
Keywords  Implementation, Financial regulations, Important factors, MiFID, 

MiFID II. 
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1.   Inledning 
Inledningskapitlet kommer ge en översiktlig genomgång av tidigare regelverk avseende 
reglering av finansiell rådgivning, samt de mål som finns för implementeringen av det nya 
regelverket MiFID II. Vi kommer därefter diskutera kring det praktiska problem som gett 
upphov till den nya regleringen och varför det är intressant att studera implementeringen av 
ett nytt finansiellt regelverk. Kapitlet kommer sedan avslutas med vår frågeställning och syftet 
med vår studie. 
 
1.1 Bakgrund 
Den här studien syftar till att skapa förståelse för de faktorer som är av betydelse för företagen 
vid implementeringar av finansiella regelverk. Regelverksimplementering är ett ständigt 
återkommande fenomen på de finansiella marknaderna, och kan härledas till 2000-talet där det 
tydliggjordes att hårdare regleringar behövdes efter avregleringen under 1970-90-talet. 
Avregleringen som resulterat i en ökad konkurrens och omstrukturering hos finansiella institut, 
där försäljning av finansiella instrument från tredje part blev vanligare hos företag för att klara 
av konkurrensen, visade betydande brister (Lepetit, Nys, Rous, & Tarazi, 2008). I takt med att 
marknaden förändrades och blev allt mer komplex under 2000-talet började det diskuteras om 
hårdare regleringar, varvid EU författade det första MiFID direktivet. MiFID (Markets in 
Financial Instruments Directive) är ett direktiv gällande värdepappersmarknaden och 
regleringen av denna. Det övergripande syftet med direktivet är att harmonisera 
värdepappersmarknaderna i Europa (Finansinspektionen, 2009). Vi har valt att avgränsa vår 
uppsats till de delar av direktiven MiFID och MiFID II som rör reglering av finansiell 
rådgivning och investeringstjänster. Således när dessa begrepp används i fortsättningen, är det 
endast denna del av direktivet vi syftar till. 
 
Som ett resultat av en uppsjö olika regleringar på värdepappersmarknaderna i Europa under 90-
talet kom EU till skott och författade det första gemensamma direktivet för finansiella tjänster, 
ISD (direktivet om investeringstjänster inom värdepappersområdet), som antogs av 
medlemsländerna år 1993. Direktivet hade till mål att harmonisera reglerna gällande handel av 
finansiella instrument på samtliga värdepappersmarknader inom det europeiska 
samarbetsområdet (Manning, 1995). Det kunde snart efter implementeringen konstateras att så 
inte blev fallet och att direktivet stod inför två huvudsakliga  implikationer. ISD som upprättats 
till att vara ett minimiharmoniseringsdirektiv, innebar för det första att medlemsländerna själva 
kunde utveckla och modifiera direktivet utefter förutsättningarna på de lokala marknaderna. 
För det andra, den smala omfattning av investeringar som innefattades av direktivet. Detta ledde 
till brister i den tilltänkta harmoniseringen på marknaderna (Slaughter & May, 2007; SOU 
2006:50).  
 
Den konstaterade bristen på harmonisering tillsammans med utvecklingen av de finansiella 
marknaderna gjorde att EU år 1999 kom till tankar att utforma en ny reglering gällande de 
finansiella marknaderna. Varifrån förslaget till det första MiFID-direktivet kan härledas 
(Slaughter & May, 2007, SOU 2006:50). Stora delar av MiFID direktivet kunde kännas igen 
från ISD, men det fanns en betydande skillnad. ISD gällde enbart företag som tillhandahöll 
investeringstjänster på ett yrkesmässigt sätt till tredje part, medan MiFID skulle komma att 
innefatta en bredare bas av företag. Detta innebar till skillnad från ISD att till exempel även 
banker nu inkluderades av direktivet (Slaughter & May, 2007). Syftet med det första MiFID-
direktivet var förutom att utöka basen av aktörer som innefattas av regleringen att effektivisera 
marknaden och möjliggöra för en sundare marknadskonkurrens (Hjorth och Larsson, 2007; 
SOU 2015:2 s. 269)  
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Det första MiFID-direktivet antogs år 2004 och ersatte det tidigare investeringstjänstedirektivet 
(ISD), men infördes inte i Sverige förrän 2007. Investeringsrådgivning ansågs enligt ISD som 
en sidotjänst, och det var först i enighet med MiFID som investeringsrådgivning började ses 
som en separat tjänst. Därför behövdes nya regler för att täcka de utökade krav som denna 
förändring medförde. Med direktivet läggs stort fokus på ökad transparens, för att öka 
möjligheterna till jämförelse av priser för olika aktörer och jämna ut förutsättningarna för 
konkurrens mellan aktörerna. Genomlysning både före och efter handeln, ska med införandet 
av MiFID, vara offentligt. Det innebär att pris och kvantitet som både antagits före och efter 
den faktiska transaktionen, ska offentliggöras. Även regler kring hantering av kundernas order 
och informationskrav infördes för att skydda investerarna och skapa en välfungerande 
prisbildning (SOU 2006:50, s. 88). Ett år efter införandet av MiFID kunde det konstateras att 
aktörerna på den svenska finansmarknaden till stor del anpassat sig efter det nya direktivet och 
att majoriteten uppfyllde de krav som satts upp för regelverket (Finansinspektionen, 2009).  
 
MiFID implementerades i Sverige år 2007 och året efter i sviterna av finanskrisen stod det klart 
att regelverket uppvisade ett stort antal brister. Marknaden har utvecklats i stort sedan MiFID 
författades och det kunde snabbt därefter konstateras att regelverket behövde uppdateras. En 
stor brist som uppmärksammades var att MiFID i första hand täckte handel med aktier på 
reglerade marknader, vilket inte speglar den aktuella marknadsbilden, varken nu eller då. En 
mer komplex marknad, där handel med många olika typer av finansiella instrument sker, ger 
en bättre beskrivning av dagens marknadssituation. Detta har lagt grunden till tankar kring 
utveckling av regelverket och den 15 maj 2014 offentliggjordes planerna för MiFID II. Efter 
förskjutningar ser det i dagsläget ut att MiFID II skall börja tillämpas i EU:s medlemsländer 
från och med den 3 januari 2018, och från det datumet upphör också det tidigare regelverket att 
gälla. Regelverket är ett direktiv från EU vilket innebär att medlemsländerna skall författa egna 
lagar i enlighet med direktivet. Dessa skall vara antagna och offentliggöras senast den 3 juli 
2016. Direktivet kan därmed beskrivas som ett minimiförslag för vad medlemsländernas 
lagstiftning i frågan skall innehålla (SOU 2015:2 s. 272). Viktigt poängtera är att målet med 
direktivet i stort sett är att harmonisera och effektivisera de regler som finns på 
värdepappersmarknaden. Det är därför viktigt att medlemsstater inte ställer upp ytterligare eller 
avvikande lagar som kan hota syftet med harmoni på den europeiska marknaden. Länderna har 
dock utrymme att införa strängare nationell lagstiftning om så önskas (SOU 2015:2 s. 283). 
 
Många regler från MiFID är direkt överförda till MiFID II, men det nya direktivet innehåller 
vissa tillägg och nya regler för att skapa en mer transparent finansiell marknad. Genom att 
utvidga definitionen av finansiellt instrument i MiFID II, utvidgas även det nya direktivets 
tillämpningsområden. Den mest omtalade förändringen är de ökade kraven kring 
investerarskydd, då varken oberoende värdepappersinstitut som tillhandahåller rådgivning eller 
portföljförvaltare har rätt att ta emot ersättning, varken i form av arvode eller provision (SOU 
2015:2, s. 7-10). Målet med denna komplettering är att reducera risken att intressekonflikter 
uppstår när rådgivare drivs av incitament som endast är fördelaktiga för rådgivaren, vilket blir 
ett problem då inte alla produkter och producenter ger lika hög provision (SOU 2015:2, s. 415-
417). Avskaffandet av provision påverkar företagen både på en organisatorisk- och en 
individuell nivå, då en rådgivares inkomst i form av lön, till stor del utgörs utav erhållen 
provision (Collinson, 2012). För anställda som arbetar på detta sätt, är provision en 
motivationskälla och en bekräftelse på ett väl utfört arbete, och kan liknas med en belöning 
(Mallin och Pullins, 2009). Provision är ett incitament som ägarna kan använda för att 
säkerställa att ledningen och anställda delar intressen (McConnell, Campbell & Stanley, 2008). 
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Det övergripande syftet med MiFID II är att öka disciplinen på marknaden vilket i sin tur skall 
leda till en sundare marknadskonkurrens. Men att implementera och uppfylla de krav som 
MiFID II ställer har konstaterats vara en dyr och tekniskt svår process och är därför inte lämplig 
för alla aktörer på marknaden (Prorokowski,  2015). Svårigheterna kan i sin tur hota målet om 
att uppnå en bättre konkurrens på de finansiella marknaderna. Implementeringen av regelverket 
kommer ställa stora krav på de organisationer som är verksamma på finansiella marknader. Alla 
finansiella aktörer, från storbankerna till de mindre kapitalförvaltarna, kommer i hög grad 
påverkas av direktivet. Implementeringen är inte valbar, vilket innebär att kostnaden och 
konsekvenserna är ett faktum för alla aktörer (Prorokowski,  2015). Därmed kommer de olika 
organisationernas förmåga att hantera den ökade kostnaden och de ändrade strukturerna i och 
med implementeringen vara en avgörande faktor till organisationens fortlevnad efter införandet 
av MiFID II. Provisionsförbudet i sig kommer troligtvis också bidra till att antalet aktörer på 
marknaden minskar. Det vill säga antalet personer som får finansiella råd kommer minska som 
ett resultat av att antalet personer som ger finansiella råd reduceras. Denna bedömning har gjorts 
utifrån konsekvenserna av införandet av provisionsförbud i Storbritannien. Det bör även 
beaktas att den befarade minskningen av rådgivare kommer ske på de mindre finansiella 
institutionerna utanför storbankssfären. Detta innebär att det finns hot mot den tilltänkta 
konkurrensförbättringen genom MiFID II (SOU 2015:2 s. 444).  
 
Det kan konstateras att det finns punkter i regelverket som kräver ytterligare utredning 
(Finansförbundet, 2015; Fondbolagens Förening, 2015; Skandia, 2015; Sparbankernas 
Riksförbund, 2015; Pensionsmyndigheten, 2015). Oavsett så är en förutsättning för den 
tilltänka marknadsförbättring, som MiFID II syftar att bidra med, en framgångsrik 
implementering, som definieras av att regelverket kommer till sin fulla potential i de 
verksamma organisationerna. Detta förutsätter att regelverket författas på ett sätt som är tydligt 
och genomförbart för aktörerna på marknaden. Historiskt har det funnits problem vid 
implementering av EU-direktiv på de finansiella marknaden tack vare de snäva tidsramar 
implementeringen innebär (Skarph, 2014). Det har förutsatts att implementeringen kan 
genomföras inom en ohållbar tidsram, vilket lett till stora problem för de verksamma aktörerna. 
En implementering, kan i många fall innebära stora förändringar av hela organisationen vad 
kommer till struktur, personal och system vilket inte kan ske över en natt (Torstensson, 2005). 
 
1.2 Problemdiskussion 
Nya regleringar på de finansiella marknader är ett vanligt inslag, och ofta något som uppstår 
till resultat av en finansiell kris. Ett utmärkt exempel på detta är värdepappersmarknadskrisen i 
USA år 1929, till vilken stora delar av den amerikanska värdepappersmarknadsregleringen kan 
härledas. I stort sett varje kris kan härledas till någon del av systemet som utnyttjats på fel sätt 
och därefter lett till nya och tätare regleringar på marknaden för att täcka den brist som 
upptäckts (Chamlou & Iskander, 2000). Ytterligare ett exempel på detta är det kommande 
MiFID II direktivet vilket är ett resultat av finanskrisen år 2008. Det första MiFID-direktivet 
skulle vara lösningen på några mindre problem som uppmärksammats på finansmarknaden 
under början av 2000-talet, men kom efter krisen år 2008 att uppvisa ett antal brister i systemet 
som krävde åtgärder. En mer komplex reglering kom att behövas till resultat av en snabbt 
utvecklad och mer komplex marknad än tidigare. Värdepappersföretagen hittade sätt att förbigå 
MiFID regleringen, och efter krisen stod det klart att en ny reglering var oundviklig 
(Prorokowski, 2015).  
 
Men att implementera nya regleringar är inte ett självklart recept för succé. Genom att titta 
tillbaka på historiska implementeringar av finansiella direktiv kan det konstateras att 
implikationer är vanligt. Det har identifierats svårigheter under implementeringsprocessen, där 
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många kan härledas till att det krävts stora förändringar i de berörda organisationerna. Vid 
implementeringen av MiFID fanns det stora skillnader kring hur regelverket tolkades av de 
olika aktörerna, vilket gjorde att utfallet såg olika ut i olika organisationer. Detta var givetvis 
inte i linje med målet om ökad harmonisering på marknaden (Finansinspektionen, 2009). 
Vidare har det efter krisen 2008 identifierats brister i MiFID som krävde åtgärd. En utav de 
största bristerna som identifierats är de finansiella instrument som regelverket täcker. 
Marknaden har sedan implementeringen av MiFID utvecklats och blivit mer komplex, vilket 
också späder på det faktum att regelverket behöver uppdateras (Prorokowski, 2015). Mot denna 
bakgrund är EU i processen att utveckla ett nytt regelverk för värdepappersmarknaden, närmare 
bestämt MiFID II. Detta skall täcka de brister som finns i den nuvarande regleringen och 
samtidigt förbättra och effektivisera marknaden utefter de förutsättningar som råder idag (SOU 
2015:2).  
 
Inför implementeringen av MiFID II är det intressant att utvärdera vilka faktorer som är 
betydande för att genomföra en framgångsrik implementering. I dagsläget finns det begränsad 
forskning kring vilka faktorer som främjar en effektiv och framgångsrik implementering av 
finansiella regelverk (Fixsen, Blase, Friedman, Naoom & Wallace,  2005). Denna studie avser 
därför att fylla denna lucka som i nuläget existerar. Svårigheterna med att implementera 
tvingande förändringar kombinerat med tidigare problem vid införandet av finansiella regelverk 
gör det intressant att utvärdera vilka faktorer som är betydande vid implementeringen av ett 
finansiellt regelverk. Ett praktiskt problem kan identifieras på området där en stor 
implementering står för dörren, vilken kommer påverka alla aktörer på de finansiella 
marknaderna från de minsta till de största. Implementeringen av finansiella regelverk är även 
intressanta att studera dels då de påverkar en bransch som är väldigt volatil, vilket sätter mer 
vikt på att implementeringen görs på ett framgångsrikt sätt, men även dels då de är ständigt 
återkommande för att effektivisera den finansiella marknaden. Den forskning som finns i 
nuläget fokuserar inte på implementeringen av finansiella regelverk och de faktorer som är 
avgörande därtill. Det som är särskiljande med finansiella regelverk från andra typer av 
regelverk är att de oftast är tvingande, kostsamma och skall implementeras inom en snäv 
tidsram. Detta ställer stora krav på implementeringen. Detta innebär att tidigare framtagna 
implementeringsmodeller inte är applicerbara i denna kontext. Vidare betyder detta att specifika 
faktorer påverkar implementeringen. För att förstå detta problem kommer vi att analysera 
tidigare implementeringsmodeller och utvärdera dessa för att se hur de kan anpassas till denna 
specifika kontext.  
 
Det kan alltså konstateras att ett empiriskt problem existerar, då det saknas forskning inom det 
specifika området. Vidare kan det också konstateras att ett teoretiskt problem finns då det 
saknas tillämpliga modeller och teorier som förklarar vilka faktorer som är betydande och 
varför de är betydande vid en implementering av ett finansiellt regelverk. Detta innebär att det 
finns en forskningslucka som vi avser fylla genom att analysera implementeringen av det första 
MiFID direktivet och där dra lärdom inför implementeringen av det kommande MiFID II 
direktivet. Att analysera och skapa förståelse för detta ändamål är viktigt då det redan finns 
indikationer till en problematisk implementering av MiFID II på grund av de stora förändringar 
direktivet innebär för de verksamma aktörerna. Att identifiera de faktorer som kan främja en 
framgångsrik implementering kommer avhjälpa några av de hinder som finns inför den 
kommande och även framtida implementeringar av finansiella regelverk. Mot denna bakgrund 
finns det en empirisk och teoretisk forskningslucka som genom vår studie kan fyllas och hjälpa 
till att underlätta de ständiga implementeringar som sker på de svenska finansmarknaderna.  
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1.3 Problemformulering   
Vilka faktorer är betydande för en framgångsrik implementering av ett finansiellt regelverk?  
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna analys är att förklara och förstå vilka faktorer som är betydande inför 
implementeringen av ett nytt finansiellt regelverk och varför. Vi vill öka förståelsen för 
implementeringsprocessen och utvärdera vilka faktorer som är av störst betydelse vid en 
implementering. Vi kommer analysera detta med hjälp av den erfarenhet som kan tas från 
implementeringen av det första MiFID regelverket år 2007. Vi kommer sedan identifiera 
betydande faktorer inför den kommande implementeringen av MiFID II. Det finns i nuläget 
begränsad forskning kring implementering och dess framgångsfaktorer hos finansiella aktörer, 
vilket gör det intressant att utvärdera detta inför den kommande implementeringen av MiFID 
II. 
 
1.5 Bidrag 
Vår uppsats kommer bidra med förståelse för implementeringsprocessen och dess följder 
gällande implementering av finansiella regelverk på värdepappersmarknaden. Studien kommer 
ge kunskap till de verksamma aktörerna på marknaden, vilket inkluderar allt från storbanker till 
mindre fristående finansiella förvaltare. I nuläget kan ett problem identifieras där framgångsrika 
implementeringar hindras av förutsättningarna på marknaden. Bland annat då 
värdepappersmarknaden är en av de mest volatila marknaderna som ständigt förändras och där 
förändringarna sker snabbt. Detta innebär kontinuerliga uppdateringar av de regelverk som 
finns på marknaden. Detta förutsätter snabba förändringar hos de verksamma aktörerna 
(Skarph, 2014). Vi kommer bidra med förståelse för de faktorer vilka är betydande för en 
framgångsrik implementering med hänsyn taget till förutsättningarna på marknaden.  
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2. Lagar och direktiv 
I detta kapitel kommer en översikt att presenteras över de lagar och direktiv som historiskt lett 
värdepappersmarknaden framåt. Kapitlet inleds med en förklaring till den nuvarande formen 
av finansiell rådgivnings uppkomst, där Rådgivningslagen spelat en mycket stor roll. Vidare 
kommer det första harmoniseringsdirektivet, ISD att presenteras, där både fördelar, nackdelar 
och konsekvenser tas upp. Följt av detta presenteras det första MiFID direktivet, finanskrisens 
påverkan och vad som lett fram till tankarna om ett nytt direktiv. Till sist sker en genomgång 
av det kommande direktivet MiFID II och dess eventuella konsekvenser. Avsnittet presenteras 
i kronologisk ordning, för att underlätta förståelsen för de olika händelsernas påverkan.  
 
2.1 Från direktiv till lag 
Till skillnad från förordningar är inte direktiv direkt bindande för EU:s medlemsländer, utan 
ses som minimiregler vilka länderna skall anpassa sin egen lagstiftning utefter. EU definierar 
ett direktiv enligt följande: ”Ett direktiv är ett av de rättsliga instrument som de europeiska 
institutionerna kan använda för att genomföra Europeiska unionens (EU:s) politik. Det är ett 
flexibelt instrument som främst används för att harmonisera nationella lagar. Det kräver att 
EU-länderna uppnår ett visst resultat men ger dem utrymme att välja hur det ska göras” 
(Europeiska Unionen, 2015).  
 
När ett direktiv antas har medlemsländerna vanligtvis 2 år på sig att reglera ny lagstiftning som 
är anpassat efter direktivets innehåll. Anpassningstiden för den nationella lagstiftningen beror  
på de olika ländernas särskilda egenskaper och redan rådande system, och tid behövs därför till 
att anpassa innehållet. Ett icke framgångsrikt införlivande av direktivet på en nationell nivå kan 
innebära konsekvenser i följd av ett överträdelseförfarande (Europeiska Unionen, 2015). Ett 
överträdelseförfarande innebär att kommissionen väcker en talan om fördragsbrott mot landet 
vid Europeiska Unionens domstol, som ska se till att medlemsländerna efterlever 
skyldigheterna vilka kom med införandet av medlemskapet i EU (Europeiska Unionen, 2010).   
 
Eftersom ett direktiv kan beröra flera olika områden, är det de berörda departementet inom 
Regeringskansliet som utreder och ansvarar över hur direktivet transformeras till svensk 
lagstiftning. Ställningstagandena från utredningen presenteras därefter i en SOU, Svensk 
Offentlig Utredning, vilket i sin tur skickas till de aktörer som berörs av direktivet. När en ny 
lagstiftning ska införas sker det genom att en proposition, som är en form av lagförslag, skickas 
från regeringen till riksdagen som i sin tur beslutar om propositionen skall gälla (EU-
upplysningen, 2016).  
 
2.2 Ekonomiska systemet 
Det ekonomiska systemet spelar en stor och oerhört viktig roll i samhället. Ett fungerande 
finansiellt system består av både marknader och deltagare, där marknader definieras som en 
plats där handel sker och deltagare definieras som de aktörer vilka verkar på marknaden. I 
finansiella termer kan det beskrivas som handel av löften mellan personer, där marknadens 
primära roll är att matcha behoven av utgivare av löften med dess slutgiltiga innehavare. Inom 
ramen för de finansiella marknaderna kan det alltså konstateras att löften skapas och utbyts.  I 
utvecklingen av detta utbyte har det skapats mellanhänder i form av finansiella institutioner 
vilka finns till för att underlätta utbytet mellan emittenten och den slutliga innehavaren av löftet. 
De flesta av dessa finansiella institutioner ändrar villkoren och modifierar den risk som finns 
kopplad till det initiala löftet för att underlätta matchningen med dess slutgiltiga innehavare 
(Carmichael & Pomerleano, 2002).  
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Det kan konstateras att den mindre investeraren har tre alternativ vad kommer till att skaffa 
avkastning på besparingar inför framtiden på de finansiella marknaderna. Det första alternativet 
är att investera i aktier eller räntebärande papper direkt från dess emittent, vilket exempelvis 
kan vara ett företag eller en statlig institution. För det andra kan pengar lånas ut till ett 
inlåningsinstitut för att erhålla avkastningsränta. Avkastningen knuten till detta alternativ är 
ofta korrelerad med att låsa pengarna under ett visst antal år. För det tredje kan pengarna 
investeras i kollektiva sparmedel såsom fonder eller privata pensionsplaner. Dessa 
tillhandahålls och förmedlas ofta av olika finansiella aktörer vilka bedriver rådgivning till 
investerare, då de själva saknar den kunskap som krävs för att förstå vilka risker investeringen 
bär med sig. Den sistnämnda typen av sparande, att erhålla investeringsråd från en rådgivare 
hos en finansiell aktör på marknaden, har varit det största tillväxtområdet på de finansiella 
marknaderna under de senaste decennierna (Carmichael & Pomerleano, 2002).  
 
Ett gediget konsumentskydd är nödvändigt för en fungerande finansiell marknad. Förändringar 
i samhällets ekonomiska klimat kräver kunskap och förståelse för att kunna hanteras på ett 
fördelaktigt vis. Denna kunskap innehas i regel inte av den genomsnittlige investeraren på 
marknaden, varvid en ny marknad öppnas för att förmedla denna kunskap. Det finns ett mycket 
stort antal investeringsalternativ på marknaden, från de mest komplexa till de mer förståeliga, 
där alla medför en viss risk. Det kunskapsglapp som kan identifieras hos konsumenterna öppnar 
upp för en ny marknad för förmedling av finansiella produkter och tjänster (SOU 2002:41). 
Den finansiella marknaden baseras på en informationsasymmetri mellan den finansiella 
rådgivaren och konsumenten behöver regleras, för att  skydda både konsumentens och 
rådgivarens intressen. Därmed har lagen om finansiell rådgivning till konsumenter tagits 
fram.  Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter har varit i bruk sedan den 1 juli 2004 
(Swahn & Wendleby, 2005). Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter kommer vi 
fortsättningsvis kalla för rådgivningslagen. 
 
Rådgivningslagen har sin grund i författningsförslaget konsumentskydd vid finansiell 
rådgivning (SOU 2002:41). Denna författning kom på tal efter den starkt ökande trenden under 
2000-talet för konsumenter att förvalta sina sparmedel utanför den traditionella in- och 
utlåningsmarknaden. Det ökade behovet hos konsumenterna för finansiell kunskap ledde till en 
stark utveckling av finansiella marknader. Denna utveckling kan ses som positiv ur 
konsumentens synpunkt, då en högre grad kunskap kunde förmedlas. Med en självreglerad 
marknad förekom rådgivning som resulterade i missnöje hos konsumenter (Swahn & 
Wendleby, 2005). En självreglering kännetecknas av att de aktörer som deltar på denna 
marknad själva utarbetar och övervakar regleringen, som ska ersätta eller komplettera 
lagstiftningen då den ofta är mer detaljerad (Värdepappersföreningen, 2015). Detta i sin tur 
ledde till att klagomålen började strömma in under det tidiga 2000-talet varvid regeringen 
beslutade att det behövdes någon form av reglering för att stärka konsumentens trygghet på 
marknaden (Chamlou & Iskander, 2000; Swahn & Wendleby, 2005). Regeringen beslutade 
därför att under 2001 tillkalla en utredning för att analysera konsumentens position på de 
finansiella marknaderna. Enligt det direktiv som föranledde utredningen skulle den tillsatta 
utredaren föreslå en tillämplig lagstiftning som skulle stärka konsumentens situation. Denna 
utredning låg till grund för författningsförslaget konsumentskydd vid finansiell rådgivning, 
vilket sedan låg till grund för rådgivningslagen (Swahn & Wendleby, 2005). 
 
Rådgivningslagen har ett begränsat användningsområde och är tillämplig vid ”finansiell 
rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och som omfattar placering av 
konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller i livförsäkringar med sparmoment. 
Lagen är dock inte tillämplig när den som utför rådgivningen enbart förordnar en annan 
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placering än som nu sagts” (Swahn & Wendleby, 2005 s. 29). Det krävs alltså att den som 
tillhandahåller rådgivningen är en näringsidkare och att mottagaren av rådgivningen är en 
konsument. Detta innebär att lagen enbart är tillämplig då det föreligger ett uppdragsförhållande 
mellan rådgivaren och konsumenten. Uppdragsförhållandet i sig behöver inte vara formellt utan 
föreligger om rådgivaren i en yrkesmässig situation gett råd till konsumenten som denne fogat 
sig efter. Det saknas i svensk lagstiftning en definition för var ordet rådgivning betyder, vilket 
gör det intressant att vidare jämföra den svenska regleringen med hur rådgivning bemöts i EG-
direktivet om marknader för finansiella instrument, MiFID. Till skillnad från rådgivningslagen 
så innehåller direktivet en definition över vad som avses med rådgivning, närmare bestämt 
investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning avses “tillhandahållande av personliga 
rekommendationer till en kund, på dennes begäran eller på värdepappersföretagets initiativ, i 
fråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella instrument” (SOU 2006:50, s. 218). 
 
2.3 Tidigare direktiv  
2.3.1 Rådets direktiv om investeringstjänster inom värdepappersområdet (ISD) 
Som ett resultat av olika nationella lagstiftningar uppkom oundvikliga konflikter mellan EU:s 
medlemsstater i början av 90-talet (Manning, 1995). Länderna misslyckades med att införa 
säkerhetslagstiftning för att skydda investerarna. 1990 hade 75 % av de dåvarande tolv 
medlemsstaterna, inte lyckats införa lagstiftning som framgångsrikt skulle skydda investerare 
mot insiderhandel (Manning, 1995). För att harmonisera reglerna gällande handeln av 
finansiella instrument och uppfylla EU:s mål om endast en integrerad finansiell marknad mellan 
medlemsländerna antogs direktivet om investeringstjänster inom värdepappersområdet (ISD) 
1993 (SOU 2006:50, s. 61). En enad marknad där all finansiell handel skulle göras, skulle bli 
mer effektiv, stark och konkurrenskraftig (Manning, 1995). Reglerna, som var minimiregler 
vilket därmed skulle ge medlemsnationerna utrymme för strängare lagstiftning om så hade 
önskats, hade till syfte att bland annat öka transparensen och tydliggöra vilka tjänster som 
ingick i begreppet investeringstjänster, och därav täckas av det nya direktivet (Manning, 1995; 
SOU 2006:50, s.61). Enligt ISD syftade en investeringstjänst till verkställande av kunders order 
om köp, försäljning eller förvaltning av finansiella instrument. Även en så kallad 
hemlandsauktorisation infördes, vilket underlättade för finansiella institut att bedriva sin 
verksamhet i medlemsländerna utan krav om ytterligare tillstånd eller licenser (SOU 2006:50, 
s. 61-62). Bestämmelserna kring ökad transparens ledde till stora konflikter mellan 
medlemsländerna, vilket fördröjde färdigställandet av direktivet. Detta gav därför inhemska 
banker ett försprång att ta sig in på medlemsländernas värdepappersmarknad, utan att behöva 
följa transparensreglerna som vid tillfället ännu inte var tvingande (Manning, 1995).  
 
2.3.2 Brister med ISD  
Direktivet om investeringstjänster inom värdepappersområdet och de nationella lagstiftningar 
som uppkom i följd av detta direktiv uppvisade flera brister. Målet om att skapa en effektiv 
marknad misslyckades till följd av en för låg harmoniseringsgrad. Investerarskyddet var inte 
tillräckligt modernt för att täcka de affärsalternativ och den praxis som fanns tillgänglig och de 
risker som därmed uppkom. De bestämmelser som hade gjorts gynnade inte slutinvesteraren på 
det sätt som hoppats (SOU 2006:50, s. 62). Tydliggörandet av vilka tjänster som skulle täckas 
av begreppet investeringstjänster, blev ytterligare ett problem efter införandet av direktivets 
regler. Begreppet täckte inte hela det utbud av finansiella tjänster som fanns tillgängligt, vilket 
lämnade ett utrymme för företag vars verksamhet utgjordes av exempelvis rådgivning, nya 
distributionskanaler eller råvaruderivat, att inte följa direktivet, vilket i sin tur exponerade 
investerarna för stora risker. När direktivet antogs, förekom konkurrens mellan börser och 
handelsplattformar endast i begränsad omfattning. Efter införandet av direktivet ökade denna 
konkurrens, vilket inte behandlades av direktivet i den utsträckning som det borde ha gjorts för 
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att tillfredsställa aktörerna som berördes av konkurrensen. Eftersom ISD gav medlemsländerna 
möjligheten att välja om föreskrivning av ordrar från privatinvesterare skulle få göras på andra 
marknader än den reglerade, gjorde att regleringen såg olika ut mellan medlemsnationerna 
vilket i sin tur även påverkade konkurrensen. Direktivet var inte tillräckligt flexibelt och 
modernt för att kunna uppfylla de mål som hade satts (SOU 2006:50, s. 62-63).  
 
2.4 Rådande direktiv 
2.4.1 Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument 
(MiFID)   
När det första MiFID regelverket kom ut år 2004, var syftet att skapa konkurrens mellan olika 
handelsplatser och åtgärda de brister som hade uppvisats med ISD. Det var längre inte tillåtet 
för medlemsländer att kräva att all handel av finansiella instrument ska ske på en reglerad 
marknad. Genom reglering som ger värdepappersföretag mer utrymme, är målet att den ökade 
konkurrensen kommer att leda till en mer effektiv marknad (SOU 2015:2, s. 269). En 
komplettering om ökad transparens infördes för att komplettera målet om en ökad och rättvis 
konkurrens, genom att ge alla aktörer på den finansiella marknaden samma förutsättningar. 
Ökningen av transparensen låg till grund för kravet om offentliggörande av information kring 
ordrar, både före- och efter transaktioner. Det ställdes även organisatoriska krav på finansiella 
aktörer, för att skydda kunderna från de intressekonflikter som kan förekomma. Rådgivare 
måste hantera eventuella intressekonflikter på ett sätt som inte medför en negativ påverkan för 
kunden. Hantering av intressekonflikter är en del av det investerarskydd som infördes genom 
det första direktivet. Skärpta informationskrav till kunder gällande företaget, dess tjänster, 
kostnader och avgifter kring transaktionerna var ytterligare regler som skulle öka skyddet för 
investeraren. Värdepappersföretag måste även informera och bedöma kundens kunskaper och 
erfarenhet, för att kunna ge lämpliga råd som passar till deras mål och finansiella ställning (SOU 
2015:2, s. 270-271). 
 
2.4.2 Finanskrisen 2008 
Finanskrisen 2008 skulle medföra allvarliga konsekvenser för hela världsekonomin (Ivashina 
& Scharfstein, 2010). Redan 2006 började bostadspriserna i USA falla och inga högre krav 
ställdes på bostadslåntagarna för att lån skulle beviljas. Utgivning av bostadslån från en bank, 
kunde påverka andra investeringsbanker och investerare genom utgivning av så kallade 
MBS:er, vilket i korthet innebär att banken genom en kombination av lån ger ut dessa som 
fonder till externa investerare. De banker som hade en hög exponering av sådana MBS:er 
påverkades kraftigt under 2007 (Oxelheim, Pehrson & Persson, 2010). Osäkerheten och risken 
på underliggande tillgångar vars marknadsvärde var relaterat till bolån, så kallade subprimelån, 
ökade. Subprimelån är relaterade till bolån i de mer osäkra kreditsegmenten, eftersom lån gavs 
till mindre kreditvärdiga låntagare i förhållande till tillgångens värde.  Den ökade risken innebar 
att räntorna på inter-bank-marknaden ökade, vilket i sin tur ledde till minskad kreditgivning 
och likviditet på just denna marknad. Banker brukar låna kapital sinsemellan för att täcka de 
utgivna lånen och denna marknad där detta sker kallas för inter-bank-marknad (Oxelheim et. 
Al, 2010). 
 
När Lehman Brothers, som var en av de största investmentbankerna i USA,  lämnade in sin 
ansökan om företagsrekonstruktion, visade sig effekterna på hela den finansiella marknaden. 
Då många finansiella institut på ett direkt eller indirekt sätt hade kontakt med denna stora bank, 
drabbades många av denna konkurs. Som dominobrickor föll fler stora finansiella institut, 
antigen i form av konkurs eller ändring av driftsform. Detta spred sig till Europa. Inga åtgärder 
utanför de befintliga regleringarna vidtogs i Europa, vilket resulterade i att åtgärderna såg olika 
ut mellan medlemsländernas penningpolitik och finanspolitik. För de länder som delar 
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eurovalutan fattades samordnade beslut i penningpolitiken, medan de länder med en egen valuta 
fattade den nationella centralbanken besluten om penningpolitiken (Oxelheim et al., 2010). För 
finanspolitiken var det upp till varje medlemsnation att ansvara för att föra en balanserad 
finanspolitik avseende statsbudgeten med reservation för de pakter som godkändes vid 
ingåendet av medlemskapet i EU (Oxelheim et. Al, 2010).  
 
2.4.3 Brister med MiFID 
MiFID skulle vara lösningen till några enkla problem som fanns på de finansiella marknaderna, 
men finanskrisen som påverkade hela världsekonomin år 2008, påvisade de brister som 
direktivet hade, vilket gjorde det klart att en mer komplex reglering var en nödvändighet. 
Värdepappersföretagen hittade sätt att förbigå MiFID:s regler och kunde därför agera på ett sätt 
som i kombination med finanskrisen, gjorde situationen värre (Prorokowski, 2015). Det största 
problemet med direktivet som uppkommit är att det inte tagit hänsyn till den finansiella 
marknadens komplexitet, och då handlar det främst om handeln av fler typer av finansiella 
instrument på fler typer av marknader än vad som täckts av direktivet. Definitionerna som 
använts har ofta varit för begränsade och på så sett gett möjlighet till förbigående av 
bestämmelserna   (SOU 2015:2, s. 272). Även bristerna vilka föreligger gällande 
intressekonflikten som uppstår när icke professionella kunder söker rådgivning, då MiFID inte 
lyckats skapa det investerarskydd som hade hoppats. Detta är ett problem som tagits i beaktning 
när bestämmelserna för MiFID II har utformats (SOU 2015:2, s. 416).   
 
2.5 Kommande direktiv 
2.5.1 MiFID II i dagsläget  
MiFID II ska ersätta det nuvarande MiFID-direktivet och genom mer utformade regler åtgärda 
de brister som påvisats efter finanskrisen. Stort fokus läggs på direktivet eftersom antalet aktiva 
investerare ökar, marknaden blir mer komplex och utbudet ökar. Detta kräver även en 
uppdaterad reglering för att harmonisera den finansiella marknaden (Europeiska Unionen, 
2014). Stora delar av MiFID kommer direkt att överföras till det nya direktivet och nya regler 
införs inom de områden som tidigare inte fungerat som hoppats. Fem svaga områden från det 
tidigare direktivet vilka kommer uppmärksammas i det nya direktivet är handeln på en reglerad 
handelsplats, regler kring högfrekvenshandel, marknadstransparensen inkluderat derivathandel, 
handelsvillkor för att skapa en hälsosammare konkurrens på finansiella marknader, och även 
att stärka investerarskyddet genom en stabil och säker marknad (European Commission, 2016).  
 
Det har diskuterats mycket kring  konsekvenserna vilka MiFID II kan leda till, som till exempel 
ökad komplexitet på marknaden, ökade kostnader, men även eventuella förändringar av 
affärsmodeller för företag som arbetar med rådgivning (Zeb, 2014). Då direktivet innehåller 
många kritiska förändringar har direktivet mötts av motgångar, vilket har påverkat tidsramen 
för införandeprocessen (Basar, 2015). Ursprungligen var det menat att medlemsländerna skulle 
utforma nationella lagar från och med den 3 juli 2016 och att det skulle börja gälla i 
medlemsländerna från och med 3 januari 2017. På grund av de tekniska utmaningar som 
påvisats av aktörerna på marknaden har införandet av direktivet skjutits upp ett år, och ser i 
dagsläget ut att införas den 3 januari 2018. Den tekniska infrastrukturen satte stopp för 
färdigställandet av MiFID II, då informationsinsamlingen av miljontals instrument från flera 
olika plattformar inte var uppnått (European Commission, 2016).  
 
Finansiella instrument  
Definitionen av ett finansiellt instrument är oerhört komplex. Detta då det är ett samlingsnamn 
för en mängd underkategorier av värdebevis. Exempel på finansiella instrument enligt MiFID 
II är överlåtbara värdepapper, penningsmarknadsinstrument, derivatinstrument och 
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utsläppsrätter (Europeiska Unionen, 2014; SOU 2015:2, s. 290).  Denna nya definition skall 
täcka fler underkategorier och därigenom få MiFID II att täcka fler områden, vilket var en stor 
brist i MiFID som inte lyckades täcka alla typer av finansiella instrument (SOU 2015:2, s. 290).  
 
Handelsplattformar 
En ny och utökad definition av handelsplattformar införs, för att kunna överensstämma med 
MiFID II. Handel av vissa finansiella instrument kan endast handlas på specifika 
handelsplatser. Eftersom MiFID inte täckte alla former av marknadsplatser, var det möjligt för 
aktörer att undgå reglerna. En ny definition av handelsplattform måste därför tillföras i svensk 
lagstiftning för att kunna täcka de nya plattformarna vilka MiFID II täcker (SOU 2015:2, s. 
324).  
 
Investerarskydd  
Många av investerarskyddsreglerna från det första MiFID-direktivet kommer direkt föras 
vidare till MiFID II. I MiFID finns det många regler för att prioritera investerarnas intressen 
och agera på ett sätt för att uppfylla deras intressen. Trots detta så föreligger intressekonflikter 
som kan påverka rådgivares val av investeringar, beroende på den ersättning 
rådgivningsföretaget erhåller vid investeringar hos olika leverantörer. Med införandet av 
ersättningsförbudet i enlighet med MiFID II, är målet att förhindra denna typ av 
intressekonflikt. I och med införandet av MiFID II kommer det vara förbjudet för finansiella 
institut att erhålla ersättning från tredje part. På detta sätt kommer fokus ligga på investerarnas 
intressen, till skillnad mot företagens (SOU 2015:2, s. 420-422).   
 
Ersättningsförbudet, som används i syfte för att skydda investeraren från intressekonflikten 
mellan investerare och rådgivare, har redan implementerats i några europeiska länder. Både 
Storbritannien och Holland har infört liknande provisionsförbud. Holland införde förbudet år 
2014 och sedan dess har förändringar uppmärksammats på deras marknad. Företagen tar istället 
mer betalt av kunderna i form av avgifter, för att täcka de intäkter de tidigare fått genom 
provision, vilket också innebär att några kunder får betala mer för rådgivningen. En annan 
konsekvens från Storbritannien är att antalet rådgivare och utbudet av tjänster har minskat med 
ca 11 %, men även att krav ställs på investerarnas förmögenhet för att kunna tillhandahålla 
rådgivning av vissa banker (SOU 2015:2, s. 420-424).  
 
Transparens  
Redan med införandet av MiFID låg stort fokus på informations- och transparenskraven. Stora 
delar överförs till MiFID II, men även gällande detta krav har definitionen av vilka dessa krav 
gäller, utökats. I dagsläget täckte transparenskravet endast handeln av aktier på reglerade 
marknader, men genom MiFID II ska fler typer av handel, oavsett handelsplattform täckas av 
kravet. Ökad transparens på marknaden ska ske genom strängare informations- och 
dokumentationskrav, som i sin tur ska leda till fullharmonisering på den finansiella marknaden. 
Ökad transparens ska även leda till mindre marknadsmissbruk (SOU 2015:2 s. 420-424).  
 
2.5.2 Eventuella konsekvenser av MiFID II 
MiFID II medför betydande förändringar för både de finansiella aktörerna och för den 
finansiella marknaden i stort. Implementeringen av MiFID II kan medföra flera konsekvenser. 
Förändrade rutiner och ökade kostnader är att förväntas för företagen, för att framgångsrikt 
kunna implementera bestämmelserna, men i takt med att företagen anpassas kommer 
kostnaderna minskas och normaliseras. Utöver de administrativa, ekonomiska och tekniska 
konsekvenser som bestämmelserna troligen kommer medföra, så kommer framför allt 
provisionsförbudet innebära stora förändringar på rådgivningsmarknaden. Troligen kommer 
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antalet investerare och rådgivare minska till följd av ökade priser. Många mindre 
rådgivningsföretag kommer inte överleva förändringen, då de är beroende av provisionerna i 
en större utsträckning än storbanker och andra större aktörer (Svenska Försäkringsförmedlaren 
Förening, 2011). 
 
I det nationella betänkandet SOU 2015:2 har de svenska lagstiftarna valt att ta 
provisionsförbudet steget längre än vad som föreslagits av EU. Detta anses i branschen 
överflödigt, och direkt sårande för utbudet på den svenska marknaden. Att istället följa de 
minimiregler som föreslagits välkomnas (Finansförbundet, 2015; Fondbolagens Förening, 
2015; Svenska Försäkringsförmedlares Förening, 2015). Med utgångspunkt från betänkandet 
SOU 2015:2 kommer vi diskutera synen på det Svenska lagstiftningsförslaget. Det finns både 
bra och mindre bra incitament till att ta emot provision vid investeringsrådgivning. I Sverige 
finns idag uppfattningen av att investeringsrådgivning är gratis då avgifterna ofta är dolda, och 
inte uttrycks i klartext. Där finns förståelse i branschen för att bättre transparens behövs. Men 
om lösningen på detta problem är att gynna storbankerna med ett totalt provisionsförbud, där 
mindre distributörer inte kan ta emot ersättning annat än från kunden kan diskuteras. Detta 
skapar en klar snedvridning på marknaden som i slutändan gynnar de organisationer som har 
resurser nog att distribuera sina egna produkter. Detta kommer vidare innebära en minskad 
mångfald av produkter på marknaden, något som missgynnar hela idén med de finansiella 
marknaderna, vilken är att förmedla de bäst lämpade råden för den specifika kunden (Svenska 
försäkringsförmedlares Förening, 2015; Sparbankernas Riksförbund, 2015).  
 
Flera av de aktörer som verkar på värdepappersmarknaden har lämnat yttranden över det 
betänkande (SOU 2015:2) som tagits fram inför införandet av MiFID II. Skandia vill ur 
synpunkt som aktör på de finansiella marknaderna välkomna den förbättring som eftersträvas 
genom att stärka konsumentskyddet på marknaden men anser att delar i det föreslagna MiFID 
II direktivet inte är den rätta vägen att gå. I synnerhet det provisionsförbud som förslagits vill 
bolaget ta avstånd ifrån. Detta med tanke på de förutsättningar provisioner skapar på 
marknaden. Provision skapar enligt bolaget förutsättning för fungerande rådgivning och sund 
konkurrens på marknaden, om den ges ut under rätt förutsättningar. Viktigt att poängtera är 
alltså att den provision som betalas ut skall vara rätt utformad för att skapa sund försäljning. 
Bolaget vill särskilt poängtera den up-front provision som finns vid försäljning av vissa 
försäkringar med löpande inbetalningar, där provisionen till rådgivaren betalas ut redan vid 
tecknandet.  Denna typ av provision har Skandia själv redan tagit bort, och anser att den är 
rimligt att innefatta i ett framtida förbud mot provisioner (Skandia, 2015). I likhet med detta 
förespråkar Pensionsmyndigheten att provision vilken riskerar att skapa negativa konsekvenser 
för kunden skall tas bort, till exempel så kallad up-front provision (Pensionsmyndigheten, 
2015).  

Skandia anser dock att provinsförbundet vid oberoende rådgivning som föreslagits i MiFID II 
direktivet har många brister och kommer inte hjälpa till att skapa bättre förutsättningar än vad 
som finns på marknaden idag, snarare sämre. Det föreslår att en mer ingående analys av de 
möjliga konsekvenser som finns hos de finansiella aktörerna behöver göras innan 
provisionsförbudet kan bli verklighet (Skandia, 2015). Ett stundande provisionsförbud har 
tidigare varit på tapeten, där det i utredningen, SOU 2014:4 kunde konstateras att reglerna på 
marknaden i första hand måste skydda konsumenten, men att de också måste vara 
samhällsekonomiskt effektiva och skapa förutsättningar för ett rikt produktutbud på 
marknaden. I den utredningen drogs slutsatsen att en allt för hårt reglerad provisionsmodell 
kommer begränsa urvalet på marknaden och därmed vara till mindre nytta för konsumenterna 
(Sparbankernas Riksförbund, 2015; SOU 2014:4 s. 149-152).  
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Ett av de huvudsakliga skälen till framtagandet av ett nytt direktiv på de finansiella 
marknaderna är att skapa en sundare konkurrens. Detta anser inte kunna uppfyllas genom 
ett  provisionsförbudet vid icke-oberoende rådgivning. Ett införande kommer innebära att 
konkurrensen påverkas och gynnar de intuitioner på marknaden som inte är beroende av 
utbetalningarna, närmare bestämt storbankerna. Detta eftersom de mindre aktörerna ofta är 
beroende av externa distributörer för att förmedlar sina produkter, vilka är beroende av 
provision (Skandia, 2015; Pensionsmyndigheten, 2015; Fondbolagens Förening, 2015). Denna 
bild delas av Sparbankernas Riksförbund som också spekulerar i att förslaget kommer gynna 
de största aktörerna på marknaden, som distribuerar sina egna produkter. Sparbankernas 
Riksförbund tydliggör också att förslaget riskerar att slå hårt mot de verksamma Sparbankerna, 
med tanke på att dessa trots associationen till bankverksamhet inte drivs i likhet med de fyra 
storbankerna i Sverige (Sparbankernas Riksförbund, 2015). 

Verksamheten på de lokala Sparbankerna drivs enligt en mer familjär anda, där det personliga 
mötet och förtroendet är avgörande. Införandet av MiFID II kommer innebära stora svårigheter 
för tredje parts distributörerna och deras produktutbud, däribland Sparbankerna (Sparbankernas 
Riksförbund, 2015).  Skandia och Pensionsmyndigheten spekulerar i att detta kommer innebära 
färre aktörer på marknaden. Sund konkurrens är grundläggande för kundernas välmående på 
marknaden, vilket gör att kundnyttan kommer minska genom införande av förbuden i 
nuvarande form. Detta kommer i slutändan missgynna kunden då färre aktörer kommer finnas 
och mångfalden på marknaden kommer minska drastiskt. Få aktörer kan innebära högre priser 
och ett mindre utbud, vilket är det direkt motsatta gentemot vad EU vill uppnå genom införandet 
av MiFID II (Skandia, 2015; Pensionsmyndigheten, 2015). I linje med detta konstaterar 
konkurrensverket i sin rapport 2013:4 att ett ersättningsförbud från tredje part potentiellt 
kommer eliminera mindre aktörer på bekostnad av de större (Fondbolagens Förening, 2015; 
Konkurrensverket, 2013).  
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3.   Implementeringsteori 
I detta kapitel kommer studiens referensram presenteras. Referensramen kommer presenteras 
genom en inledande, grundlig genomgång av begreppet implementering. 
Implementeringsavsnittet följer med en bakgrundsgenomgång, följt av en förklaring av den 
implementeringsprocess vi valt att fokusera på och avslutningsvis med en genomgång av de 
faktorer som i litteraturen identifierats som hot till genomförandet av en effektiv 
implementering. Vidare presenteras ett avsnitt om svårigheterna kring att implementera EU-
direktiv, och orsakerna därtill. Den teoretiska referensramen ger läsaren av denna studie en 
djupgående kunskap kring implementeringar och alla faktorer därtill. För att förtydliga och 
underlätta förståelsen för de processer som används finns illustrationer genomgående i 
kapitlet.  
 
3.1 Bakgrund implementering 
För att förstå konceptet implementering har vi valt att definiera det som en uppsättning 
aktiviteter vilka genomförs i syfte att sätta ett känt material till praktisk användning (Fixsen et 
al., 2005).  Att implementera en ny strategi, process eller reglering i en verksamhet är en 
tidskrävande process, som det allt för ofta ägnas väldigt lite uppmärksamhet åt i jämförelse med 
hela förbättringsförslaget. Implementeringen är en avgörande del i helheten som inte skall 
förglömmas (Allio, 2005; Čater & Pučko, 2010; Hrebiniak, 2006; Kuhl & Cunha, 2013; Shah, 
2005). Att genomföra en framgångsrik implementering är krävande och något som inte alltid 
lyckas.  Det kan alltså konstateras att en implementering är en pågående process och inte ett 
särskilt event. Implementeringar tar tid och ska så göra för att bli så framgångsrika som möjligt. 
Det finns gränser för hur lång tid en implementering kan ta med det skall beaktas att det inte är 
gynnsamt att skynda sig igenom detta moment (Fixsen et al., 2005).  
 
3.1.1 Implementeringsprocessen  
Ofta är förväntningarna inför implementeringsprocessen och det verkliga genomförande två 
skilda vägar. Förväntningen på en implementering är att den skall gå smidigt enligt ett uppsatt 
schema, medan i verkligen uppkommer det i de allra flesta fall komplikationer längs med vägen. 
Detta kan beskrivas genom nedan diagram som visar hur implementeringen tar sig igenom tre 
olika faser, Fas 1 - Behov av förändring, Fas 2 - Faktiskt genomförande och till sist Fas 3 - 
Avslutning (Institutionalisering) i jämförelse mellan förväntningarna och verkligheten (Allio, 
2005). 
 

 
 
(Modell 1 – Implementeringsprocessen: Allio, 2005, s. 20).  
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Stegen av en implementering kan delas upp ytterligare, i sex faser som närmare beskriver hur 
implementeringsprocessen ser ut (Fixsen et al., 2005).  
 
Utforskande och Införande:  
Det första steget i processen baseras på en nyhet eller ett problem som ledningen i en 
organisation blivit medvetna om och som vidare kräver att de införskaffar information och 
utforskar vilka olika alternativ som finns för att bearbeta den ny införskaffade kunskapen.  Att 
kartlägga och förstå behovet av förändring är viktigt i denna fas, och det som möjliggör för att 
beslut skall kunna fattas (Fixsen et al., 2005). Genom att författa en tydlig plan som innehåller 
uppstrukturerade steg för att arbeta vidare kan det fortsatta arbetet med implementeringen 
underlättas (Ranjbar & Shirazi, 2014). Det är också viktigt att göra en tidsuppskattning över 
hur lång tid processen kan tänkas ta. Detta underlättar för beräkningar kring vilka resurser som 
kommer krävas för det fortsatta arbetet (Fixsen et al., 2005).  
 
Installation: 
Efter det första steget där beslut har tagits om att påbörja implementeringen finns det ett antal 
aktiviteter som behöver initieras innan processen kan fortskrida. De resurser som finns 
tillgängliga i verksamheten behöver utredas och användas för att skapa optimala förberedelser 
inför den kommande förändringen. Det är nu nödvändigt att införa strukturellt stöd till olika 
delar i verksamheten. Detta innebär att resurser så som finansieringsflöden, humankapital, 
tekniska system med flera säkerställs inför förändringen. Det är också viktigt att se över om 
ytterligare resurser är nödvändiga för att klara av implementeringen. Det kan till exempel 
handla om att anställa mer personal eller köpa in ny teknik. Dessa tillsammans med bland annat 
kostnader för utbildning är så kallade startkostnader vilka är nödvändiga för det fortsatta 
genomförandet (Fixsen et al., 2005). 
 
Implementeringsstart:  
Genomförandet av implementeringen är komplex och kräver förändring i verksamheten. 
Förändringen som beskrivs kan vara mer eller mindre dramatisk och påverka olika delar av 
verksamheten olika mycket. Något som kan konstateras är att förändringen aldrig sker jämt i 
en organisation, utan olika delar tas om hand i olika faser, och kommer påverkas olika mycket. 
Stora förändringar kräver viss tid för att hinna mogna i organisationen, medan mindre 
förändringar kan hanteras snabbare. Detta resulterar i att olika delar av verksamheten kan 
hantera förändringen olika snabbt. Det är viktigt att inte låta organisationen överväldigas av 
förändringen och dess komplexitet under denna period, då detta negativt kan påverka den 
fortsatta implementeringen. Det är mer lyckosamt att skapa förtroende för förändringen i 
organisationen genom effektiv strukturering och indelning av arbetet (Fixsen et al., 2005).  
 
Full implementering:  
Implementeringen är inte fullt genomförd förrän all ny kunskap och information är integrerad i 
verksamhetens befintliga rutiner. I detta steg av processen är implementeringen accepterad av 
alla delar i verksamheten och enheterna har anpassat sitt arbetssätt och sina rutiner till den nya 
kunskapen. Nyheten har vunnit acceptans och tar sin plats i organisationen. De förväntade 
fördelarna med implementeringen börjar synas och agerar bevis och vidare motivation för de 
anställda vad kommer till att stödja och inkorporera den implementerade kunskapen i det 
vardagliga arbetet (Fixsen et al., 2005).  
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Fortsatt kunskapsutveckling/Innovation:  
Varje nytt försök till att implementera nyvunnen kunskap ger organisationen möjlighet att lära 
sig mer om hur organisationen kan hantera förändringar. Olika medarbetares förmågor kan 
kartläggas inför kommande implementeringar där dessa kan användas till sin fulla potential. 
Organisationen kan utvärderas för att se under vilka förhållanden förändringen genererat 
positiva eller negativa resultat, och använda detta till planering för kommande 
implementeringar. Medarbetarna har genom utbildning, och nytänkande fått ny kunskap vilken 
är värdefull i både den nuvarande organisationsstrukturen samt inför kommande förändringar 
(Fixsen et al., 2005).  
 
Långsiktig hållbarhet: 
När implementeringen är genomförd måste det nya arbetssättet och de nya processerna 
genomgående etableras i organisationen. Denna process tar vanligtvis mellan 2 till 4 år. Under 
denna period kan nya problem identifieras som inte var möjliga att se under 
implementeringsprocessen. Detta kan handla om att nyckelpersoner eller viktiga ledare väljer 
att utgå från organisationen. Om detta eller andra oförutsedda händelser inträffar måste 
organisationen se till att den nya kunskapen fortlever i praktiken och inte försvinner till resultat 
av att specifika medarbetare försvinner. För att klara av händelser likt ovan är syftet med denna 
sista fas att skapa en plan för hur verksamheten kan överleva och fortlöpa utan att tappa kunskap 
inneboende hos dess nyckelpersoner. Det gäller att fortsätta arbetet med att effektivisera den ny 
implementerade kunskapen och att görs den till en verklig del av verksamheten, inte enbart 
något vissa personer anammat och arbetar efter. Omgivningen är föränderlig och det gäller att 
inte låta detta sätta hinder för organisationen (Fixsen et al., 2005). Genom att följa faserna ovan 
och integrera den i implementeringsprocessen så kan denna optimeras och effektiviseras. Detta 
för att skapa en så framgångsrik implementering som möjligt (Fixsen et al., 2005).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modell 2 - Egen illustration över implementeringsprocessen) 
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3.1.2 Effektiv implementering 
För att lyckas med en implementering behöver organisationens ledning noga tänka igenom hur 
implementeringen skall gå till och till vilken nytta den skall genomföras (Ranjbar & Shirazi, 
2014). Det kan konstateras att en implementering är beroende av många olika faktorer i en 
verksamhet. Några värda att nämna är: den grad av osäkerhet som finns, klarhet i 
implementeringsstrategin, organisationsstrukturen, företagskulturen, sammansättningen av 
organisationens ledning, inblandning av organisationens ledning, medarbetarnas kunskap och 
engagemang, organisationens förmåga att förändras, organisationens kommunikationskanaler, 
resursallokeringen i verksamheten samt implementeringsplanen (Alamsjah, 2011; Ranjbar & 
Shirazi, 2014). De faktorer som påverkar en implementeringsprocess och dess framgång kan 
kategoriseras för att ytterligare förtydliga vilka som för den specifika organisationen är mest 
kritiska. Det finns två huvudsakliga kategorier. Den första kategorin utgår ifrån faktorns 
påverkan till framgång eller misslyckande. Har den enskilda faktorn så stor påverkan på 
implementeringsprocessen att den kan avgöra dess framgång eller misslyckande? Den andra 
kategorin utgår ifrån organisationens kontroll över faktorns påverkan. Kan organisationen 
kontrollera faktorn eller inte? Är den av intern eller extern karaktär? (Ranjbar & Shirazi, 2014).  
 
Att implementera en ny process, ett nytt arbetssätt eller en ny strategi är komplext och mycket 
svårt. Men utan en effektiv implementering är det nästintill omöjligt. Tyvärr riktas ofta väldigt 
lite uppmärksamhet till implementeringsprocessen och desto mer till att utveckla metoden som 
skall implementeras (Hrebiniak, 2006). Viktigt att poängtera är att implementeringen är en 
process som skall uträttas över tid. En implementering är resultatet av en serie integrerade beslut 
eller åtgärder som uträttas över en längre period. Implementeringen kräver uppmärksamhet och 
kunskap för att bli framgångsrik. Att söka snabba lösningar vad kommer till implementering är 
ofta förenat med misslyckande. Detta genererar en utmaning att ta sig an för de verksamheter 
som söker att implementera ny kunskap (Allio, 2005; Hrebiniak, 2006). Ett vanligt problem är 
att organisationsledare ofta är utbildade i att utforma nya metoder och inte i att implementera 
dem (Čater & Pučko, 2010; Hrebiniak, 2006; Ranjbar & Shirazi, 2014). Utöver detta problem 
så kräver en implementering ofta inblandning av stora delar av en verksamhet. Detta är ett 
potentiellt problem med tanke på den mängd kommunikation som krävs för att lyckas generera 
en harmoniserad strategi för implementeringen. Att kommunicera från toppen till botten av en 
organisation är en stor utmaning. Ju fler medarbetare som är involverade, desto större blir 
utmaningen. Detta är således ett potentiellt större problem desto större verksamheten där 
implementeringen skall ske är (Hrebiniak, 2006).  
 
Det första och största hotet mot en effektiv implementering är det faktum att tiden som beräknas 
för implementeringen är för kort. Detta skapar ett antal hinder som dömer processen att 
misslyckas (Shah, 2005). En kort implementeringshorisont skapar förutsättningar för mer 
problem än vad en lång implementeringshorisont gör. Om tidshorisonten är kort kommer fler 
barriärer att behöva hanteras samtidigt vilket försämras implementeringens förutsättningar. 
Alltså desto kortare tidshorisonten för implementeringen är desto mer komplex blir den. 
(Hrebiniak, 2006). För att kunna genomföra en så effektiv implementering som möjligt är det 
viktigt att utesluta så många av de möjliga hinder som finns så fort som möjligt. Detta kan göras 
genom att t.ex. anskaffa tillräckligt med resurser, utveckla en genomtänkt strategi för 
implementeringen, se till att ledningen är med på notorna, kommunicera ut den kommande 
förändringen till alla medarbetare, skapa ett fungerande informationssystem och undersöka 
vilka finansiella resurser som kommer krävas. Genom att kartlägga föregående sätts en grund 
för implementeringen vilket främjar dess framgång (Shah, 2005).  
 



	 18	

Vid analyser av hinder mot en effektiv implementering finns det fyra kontextuella faktorer som 
är ständigt återkommande: Organisationskulturs-, ledarskaps-, förändringshanterings- och 
maktstrukturkontexten. Dessa fyra faktorer har genomgående påverkan både enskilt och 
tillsammans. Om dessa fyra faktorer kan sättas i samspel så förbättras prognosen för en effektiv 
implementering avsevärt (Čater & Pučko, 2010). Utöver den kontext faktorerna kan uppdelas 
i, så kan de hinder som finns utredas utefter sitt ursprung. Det finns fyra huvudsakliga 
ursprungsgrupper varifrån dessa hinder kan härledas, finansiella (kostnader, risker, finansiering 
etc.), organisatoriska (centraliserad-, decentraliserad organisation, stelhet, flexibilitet, etc.), 
informativa (marknadsinformation, teknologi, konkurrens, etc.) och till sist tekniska 
(kvalificerad personal, IT-service, teknisk service, etc.).  Det första steget till en effektiv 
implementering är att utreda de möjliga hinder som finns och dela upp dem i olika klasser för 
att avgöra hur stor potentiell påverkan de kan komma att ha (Kuhl & Cunha, 2013).  
 
Sammanställning över möjliga hot uppdelat enligt diskuterade klassificeringar:  

 
 
(Tabell 1 - Sammansatt tabell över de möjliga hot som finns inför en implementering) 
       
Listan över möjliga hinder mot en effektiv implementeringsprocess kan göras lång. Beroende 
på organisationen och dess specifika egenskaper förändras förutsättningarna för 
implementeringen och givetvis också vilka hinder den står inför. Implementeringen är också 
starkt beroende av de material som skall implementeras och dess specifika förutsättningar (Kuhl 
& Cunha, 2013).  
 
3.2 Implementering av EU-direktiv 
Det kan av ovan process konstateras att implementeringar blir som mest framgångsrika då de 
initieras av ett behov i verksamheten, som kan konkretiseras i ett tydligt mål (Fixsen et al., 
2005). Genomföra en implementering av ett EU-direktiv som initierats av ett internationellt mål 
på EU-nivå kan vara svårt att konkretisera och motivera i en liten verksamhet på nationell nivå. 
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Nya EU-direktiv är kända för sina korta implementeringsfrister och höga komplexitet. Att 
implementeringarna skall ske inom en snäv tidsram innebär ofta stora problem vid 
medlemsländernas adoption av regelverken (Torstensson, 2005). Detta har intensifierats 
ytterligare efter finanskrisen 2008 då det stod klart att stora delar av de existerande 
regleringarna gällande värdepappersmarknaden inte fungerade och krävde en uppdatering. 
Detta ledde till reformer på marknaden som medlemsländerna tvingades att anpassa sig utefter. 
Finansmarknaden är en av de mest volatila marknaderna, där det ständigt uppkommer nya 
problem, vilket genererar förutsättningar för utvidgning av den existerande lagstiftningen. Detta 
är något EU tagit fasta på genom införandet av nya direktiv, vilket stundtals skapat problem för 
de finansiella aktörerna på marknaden. Detta är dock inget som påverkat förändringstakten och 
nya direktiv är en ständigt återkommande situation på de finansiella marknaderna (Skarph, 
2014). 
 
3.2.1 Bakgrund Lamfalussymodellen 
Den höga förändringstakt som finns på värdepappersmarknaden har lett till antagandet av 
Lamfalussyprocessen, vilket är en process för snabbare lagstiftning än det normala förfarandet. 
Detta är dock inte riskfritt för aktörerna på marknaden, då det ställer stora krav på att hänga 
med i de strukturförändringar som ständigt sker (Skarph, 2014). Medlemsstaterna i Europa hade 
fram till år 2000 relativt stort utrymme att själva reglera de inhemska 
värdepappersmarknaderna, då alla direktiv som presenterades från EU var 
minimiharmoniseringsdirektiv. Detta innebär att länderna ges befogenhet att själva skapa lagar 
utöver vad direktivet anger. Detta ledde relativt ofta till att lagstiftningen i länderna anpassades 
för att passa det rådande klimatet på marknaderna i det specifika landet, vilket slutligen ledde 
till att regleringen över Europa inte harmoniserade, utan snarare tvärtom. Inte heller var det 
ovanligt att det gjordes kraftiga undantag från direktiven av olika skäl, vilket ytterligare spädde 
på skillnaderna mellan de olika medlemsstaternas regleringar (Finansinspektionen, 2009; 
Skarph, 2014; Torstensson, 2005). 
 
Under mars år 2000 antog det europeiska rådet en tioårsplan kallas Lissabonstrategin, som 
sedan anses ligga till bakgrund för Lamfalussymodellen. Målet med Lissabonstrategin var att 
göra Europa till världens mest konkurrens- och tillväxtskraftiga ekonomi, med bättre 
arbetsklimat och social sammanhållning. För att genomföra detta antogs en handlingsplan 
(FSAP – Financial Services Action Plan) innehållande 42 olika punkter för åtgärd i de olika 
medlemsländerna. Det visade sig dock snabbt att genomförandet inte gick lika smärtfritt som 
planerat och det konstaterades att implementeringen inte kunde genomföras inom den utsatta 
tiden. Detta ledde till en ny plan för hanteringar av lagstiftningsimplementering kallad 
Lamfalussymodellen (Skarph, 2014: Torstensson, 2005). Tidskrävande implementeringar var 
ett stort problem bland de Europeiska länderna, och inte minst i Sverige. Det har vid upprepade 
tillfällen uppstått svårigheter vid implementeringar av EU-direktiv i svensk lagstiftning, något 
som finansinspektionen uppmärksammat för att ändra. Utöver risken att inte hinna 
implementera regelverken i tid så har det i svensk rätt uppmärksammats ett väsentligt problem 
för dubbelarbete. Till resultat att det nationella och internationella arbetet med lagstiftningen 
ofta bedrivs parallellt (Finansinspektionen, 2009). 
 
Den höga takt som krävts för att hinna genomföra implementeringarna har vidare lett till att 
aktörerna på marknaden haft svårt att hinna med att visa engagemang och intresse för att på så 
vis kunna påverka implementeringsarbetet. Detta har lett till att viktiga synpunkter missats och 
istället blivit en dyster konsekvens efter implementeringens färdigställande. Något som genom 
en smidigare lagstiftningsprocess kunde ha undvikits (Finansinspektionen, 2009). Vanligtvis 
tar det mellan 2-3 år att ta fram ett lagstiftningsförslag på Europanivå och sedan ytterligare 1-2 
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år på nationell nivå. Detta innebär att lagstiftningsprocessen alltid ligger steget efter marknaden 
(Lastra, 2001). Efter att ha konstaterat att den nuvarande processen inte var duglig kom 
Lamfalussymodellen på tal, och år 2001 introducerades den på de europeiska marknaderna 
(Lastra, 2001; Skarph, 2014; Torstensson, 2005). Modellen användes efter införandet för 
lagstiftning inom det europeiska samarbetsområdet. Syftet med Lamfalussymodellen var att 
skapa en metod för lagstiftning och uppföljning som skulle vara både snabbare och mer flexibel 
än det nuvarande förfarandet. Detta skulle sedan resultera i ett snabbare lagstiftningsförfarande, 
vilket anses avgörande för reglering av värdepappersmarknaden med tanke på den höga 
förändringstakten i branschen. Modellen kunde konstateras vara väldigt framgångsrik och 
banbrytande, då det nu var möjligt att genomföra implementeringar av EU-direktiv i tid 
(Torstensson, 2005). 
 
3.2.2 Lamfalussymodellen 
Lamfalussyprocessen som döpts efter Alexander Lamfalussy, ordförande i den så kallade 
”kommittén av vise män”, vilka initierade införandet av modellen år 2001 till resultat av en 
dåligt fungerande lagstiftningsprocess på de europeiska värdepappersmarknaderna (Shaub, 
2005). Modellen utgår ifrån att lagstiftningen börjar med framtagandet av en ram för det nya 
regelverket. Denna ram tas fram på fyra olika nivåer: 
 
Nivå 1:  Direktiv vilka fastställer nya regler och krav (t.ex. lagar) för medlemsländerna. Dessa 
förslås av Europakommissionen och omröstas av Ministerrådet och Europaparlamentet 
(European Union, 2007; Shaub, 2005; Slaughter & May, 2007). 
 
Nivå 2: Innefattar råd om tekniska detaljer och hur förslagna åtgärder under nivå 1 skall 
genomföras. Dessa råd författas av Europakommissionen med hjälp från Europeiska 
värdepapperskommittén (European Union, 2007; Shaub, 2005; Slaughter & May, 2007). 
 
Nivå 3: På den tredje nivån utvecklas och författas rekommendationer, riktlinjer och vanliga 
standarder som skall vara till hjälp vid implementering och applikation av författningarna som 
tagits fram på den första och andra nivån. Dessa författas av CESR, Committee of European 
Securities Regulators (European Union, 2007; Shaub, 2005; Slaughter & May, 2007). 
 
Nivå 4: På den fjärde nivån skall implementeringarna säkerställas. Detta innebär övervakning 
av tillämpningen för de implementerade direktiven. Det innebär att Europakommissionen 
undersöker medlemsländernas förhållning till implementeringar som skett enligt nivå 1 och 
nivå 2, och om det anses nödvändigt så ser de till att implementeringen sker korrekt (European 
Union, 2007; Shaub, 2005; Slaughter & May, 2007). 
 
Fördelarna med att genomföra implementeringen av EU-direktiv enligt modellen ovan kan 
hårddras till två. För det första kan regelverken genom modellen implementeras inom en 
snävare tidsram, vilket möjliggör för Europaparlamentet att ta fram nya regleringar i rätt tid 
utan att behöva oroa sig för de tekniska detaljerna, vilka enligt modellen utreds i ett senare 
skede. För det andra kan personer som befinner sig utanför den europeiska 
lagstiftningsapparaten ha möjlighet att påverka implementeringen och utformningen av den nya 
lagstiftningen genom tekniskt konsultation i modellens andra nivå (Shaub, 2005; Slaughter & 
May, 2007). Införandet av Lamfalussymodellen och vilka skillnader som kan identifieras innan 
och efter införandet kan sammanställas i tre huvudsakliga punkter. Den första punkten är 
skillnaden som numera görs mellan utformning av direktiv (Nivå 1) och utformning av åtgärder 
för implementering (Nivå 2). Den andra punkten, skapandet av CESR, och den avhjälpande 
funktion de bidrar med till marknaderna. Den tredje, och sista punkten – de åtgärder som 
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numera tas för att säkerställa enhetlighet och likvärdig tillämpning av de regleringar som finns. 
Dessa tre punkter var för sig och tillsammans skapar en mer harmoniserad och effektiv marknad 
över det europeiska samarbetsområdet (Maiscocq, Varone & Visscher, 2008). 
 
Genom införandet av Lamfalussymodellen och den nya styrning på Europa nivå som detta 
innebär kan det konstateras att eftersläpningen av värdepappersmarknadsregleringen i stor 
utsträckning har minskat. Samarbetet mellan olika marknadsaktörer och tillvaratagandet av 
relevanta åsikter redan under utformningsprocessen har inneburit en mer effektiv lagstiftning. 
Färre flaskhalsar finns och det finns tydliga tecken på att processen är bättre och effektivare än 
innan. Sammanfattningsvis kan det konstateras att Lamfalussymodellen har medfört mer 
öppenhet och bättre expertis vid utvecklingen av direktiv på EU-nivå. Lamfalussymodellen kan 
därför ses som en stor reform på värdepappersmarknaden (Maiscocq, Varone & Visscher, 
2008). 
 
3.2.3 Lamfalussymodellen vid implementeringen av MiFID 
MiFID är ett nivå 1 regelverk framtaget av europakommissionen. Under den första delen av år 
2006 presenterade kommissionen i enlighet med Lamfalussymodellen ett utkast för 
implementeringen. Utkastet godkändes i juni 2006 i samråd med Europeiska 
värdepapperskommittén och antogs snart därefter i augusti 2006 (Slaughter & May, 2007).  
 

 
(Modell 3 - Egen illustrerad modell av förfarandet för framtagandet av och implementeringen 
av MiFID enligt Lamfalussymodellen).  
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3.3 Sammanfattning av implementeringsteori 
En implementeringsprocess kan definieras av ett antal aktiviteter som utför i syfte att sätta ett 
nytt material till användning (Fixsen et al., 2005). En implementering är en mycket 
tidskrävande process som ofta glöms bort i helheten av hela förbättringsförslaget. 
Implementeringen är i de allra flesta förbättrings- eller förändringsprocesser en avgörande del 
och bör därför inte förglömmas (Allio, 2005; Čater & Pučko, 2010; Hrebiniak, 2006; Kuhl & 
Cunha, 2013; Shah, 2005). Men att genomföra en framgångsrik implementering är inte alltid 
lätt och kräver både tid, pengar och planering (Fixsen et al., 2005). En implementering 
genomförs i de flesta fall enligt 3 faser. Fas 1 - Behov av förändring, Fas 2 - Faktiskt 
genomförande och till sist Fas 3 - Avslutning (Institutionalisering) (Allio, 2005). Dessa tre faser 
kan sedan konkretiseras ned till 6 olika steg, vilket kan ses i modellen nedan. För att lyckas 
med en framgångsrik implementering krävs det att många olika faktorer finns på plats. Vilka 
som är avgörande, kommer diskuteras enligt syftet i denna studie. Men det kan konstateras att 
inför varje implementeringsprocess finns ett ständigt och övervägande hot, tiden. Tiden som 
beräknas för en implementering är nästintill alltid för kort, vilket påverkar utfallet (Shah, 2005). 
Men för att förbättra förutsättningarna inför en framgångsrik implementering av ett finansiellt 
regelverk kommer vi att diskutera och analysera de hot och hinder som finns mot en effektiv 
implementering, för att identifiera de faktorer som enskilt eller tillsammans förbättrar 
förutsättningarna för att lyckas.  
 
Det kan därmed konstateras att en implementering bör initieras av ett behov i verksamheten för 
att ha de bästa förutsättningarna (Fixsen et al., 2005). Men hur kan förutsättningarna förbättras 
när förändringen initieras på EU-nivå? Nya EU-direktiv har länge karaktäriserats av korta 
implementeringsfrister, vilket gör det nästintill omöjligt att implementera dem på ett 
framgångsrikt sätt på nationell nivå. Detta problem har länge funnits och ytterligare 
intensifierats efter finanskrisen 2008, då det stod klart att stora delar av den reglering som fanns 
på marknaden var bristfällig och behövde uppdateras. Detta ledde till reformer på marknaden 
som medlemsländerna tvingades att anpassa sig efter. Värdepappersmarknaden som är en av de 
mest volatila marknaderna förändras ständigt och kräver därmed ständig regelförändring. Detta 
har EU tagit fast på genom återkommande regelverksuppdateringar. Detta skapar vid 
implementeringarna problem för de verksamma aktörerna, då en implementering kräver mer än 
vad det talas om på EU-nivå (Skarph, 2014). För att underlätta för aktörerna vid dessa 
implementeringar har EU tagit fram den så kallade Lamfalussyprocessen. Vilken är en process 
för ett snabbare lagstiftningsförfarande, där aktörerna på marknaden ges möjlighet att säga vad 
de tycker innan den fullständiga implementeringen genomförs. Detta genererar bättre 
förutsättningar för implementeringen och gör att tiden för själva 
implementeringsgenomförandet förlängs något (Finansinspektionen, 2009; Skarph, 2014; 
Torstensson, 2005). Modellen kunde konstateras vara väldigt framgångsrik och banbrytande, 
då det nu var möjligt att genomföra implementeringar av EU-direktiv i tid (Torstensson, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 23	

För att illustrera den process vi kommer utgå från när det kommer till implementerings-
processen och vad vår studie syftar till att utvärdera har vi illustrerat nedanstående modell:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modell 4 - Egen illustration av implementeringsprocessen och Lamfalussymodellen). 
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4.  Metod 

I vårt metodkapitel förklaras studiens olika steg och vårt tillvägagångssätt detaljerat. Detta  för 
att skapa förståelse för hur vi skall uppnå vårt syfte med studien. Metodkapitlet är uppdelat i 
olika ämnen, där vi börjar med att gå igenom vårt ansats följt av vårt teoretiska urval. Vårt 
teoretiska urval inleds med en beskrivning till varför vi valt att genomföra denna studie och 
avslutas med en genomgång av våra teoretiska källor. Vidare följer en genomgång av vårt 
empiriska urval, där vi förklarar hur vårt val av respondenter gått till. Efter detta följer en 
genomgång av hur vårt insamlade material kommer analyseras och till sist en reflektion över 
de implikation som finns i denna studie.  
 
4.1 Metodologisk ansats 
När det talas om metodologiska ansatser talas det främst om en deduktiv- eller en induktiv 
ansats. Med en deduktiv ansats menas att uppsatsprocessen har sin utgångspunkt i teorin och 
testar sedan teorin genom en empirisk studie. Detta kan exempelvis göras genom att testa 
hypoteser. Med en induktiv ansats däremot, är syftet att utgå från empiri och sedan samla samla 
in teoretisk data (Bryman & Bell, 2013). En kombination av dessa processer kallas för en 
abduktiv ansats. Vi har använt oss utav en abduktiv ansats då vi utgått både från teori och empiri 
för att komma fram till vårt resultat. Genom denna typ av ansats hade vi möjlighet att gå tillbaka 
och anpassa vår teori i efterhand, för att utforma en så tydlig teori som möjligt, och skapa en 
högre kvalitativ nivå på rapporten. De fördelar vi ser med att använda en abduktiv 
forskningsansats kan konkretiseras till att vi inte vill låsa oss till en typ av material för att 
komma fram till vårt resultat. Genom den abduktiva ansatsen var det möjligt att kombinera teori 
och empiri och därefter dra slutsatser baserade på tolkningar från båda delar. Genom denna 
ansats har vi utvecklat befintlig teori och undersökt nya mönster till fördel för nya upptäckter.  
 
4.2 Teoretiskt urval 
4.2.1 Val av ämne 
Redan något år efter införandet av det MiFID var det stora diskussioner kring bristerna med 
bestämmelserna. Sedan finanskrisen 2008 har det talats om en uppdatering av direktivet och nu 
när implementeringen av MiFID II är nära, har även detta direktiv mötts av motstånd från 
aktörerna på marknaden. Detta då direktivet kommer innebära stora förändringar, framför allt 
för rådgivningsföretag som har en affärsmodell som är beroende av ersättning. I och med att 
det förts mycket diskussioner kring implementeringen av MiFID II och de förändringar som 
direktivet kan komma att ha på den finansiella marknaden, är detta ett ämne som är mycket 
aktuellt. Då det finns erfarenhet att dra från implementeringen av det tidigare direktivet, så finns 
det en möjlighet att ta lärdomar inför den kommande implementeringen. På så sätt kan de 
faktorer som är viktiga för en framgångsrik implementering lyftas fram. I och med att det inte 
finns någon befintlig modell på hur en implementering av finansiella regelverk ska genomföras 
för att den skall bli så framgångsrik som möjligt, så kan vår uppsats vägleda företagen som 
inom en snar framtid kommer stå inför denna förändring. 
 
4.2.2 Litteratursökning 
Vår litteratur har samlats in genom böcker, vetenskapliga artiklar, men även EU:s officiella 
tidning. Litteraturen gällande MiFID II är i nuläget begränsat, då direktivet ännu inte utförts, 
vilket även gjort vår teorianskaffning inom detta område begränsad. Genom att använda oss av 
så många källor som möjligt kan vi skapa en säkrare grund för vår teori. Genom sökningar i 
olika databaser fick vi snabbt och effektivt fram aktuell litteratur, vilken vi sedan bearbetade 
för hitta de artiklar vilka kunde ge användbar information till vår studie. Denna bearbetning 
skedde främst genom att läsa artiklarnas sammanställningar och titta på de nyckelord som 
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nämns. De artiklar vi fann intressanta bearbetade vi sedan ytterligare för att hitta information 
till vilken vi kunde sammanställa vår litteraturöversikt och referensram. Artiklarna har 
anskaffats genom sökningar i Högskolan i Halmstads databas, samt Google Scholar. Då MiFID 
II fortfarande är i slutet av utformningsfasen har vi fått använda oss av Europeiska Unionens 
lagförslag och annan utgiven information. Stor del gällande direktiven har även hämtats från 
Finansinspektionens hemsida. De artiklar som använts, vilka behandlat direktiven har sökts 
fram genom sökorden ”MiFID”, ”MiFID II”, ”Implementation of MiFID”, ”Commission ban” 
och ”Effects of MiFID”. För sökningen av vetenskapliga artiklar gällande 
implementeringsprocessen har följande sökord använts: ”implementing financial regulations”, 
”implementation process”, ”implementation Corporate Governance” och ”Implementation 
methods”. Vidare har relevanta artiklar funnits genom referenslistor i ovan påträffade artiklar. 
De artiklar som använts är publicerade vilket säkerställer kvaliteten.  
 
4.2.3 Datainsamling 
För denna uppsats har vi använt oss av både primär- och sekundär data till vår teori. Med 
primärdata menas den nya data som insamlats för denna uppsats, medan sekundärdata hämtas 
från redan existerande artiklar och böcker (Jacobsen, 2002; Lundahl & Skärvad, 1999; Olsson 
& Sörensen, 2001). Sekundärdata kan i sin tur bestå av annan primär- och sekundärdata 
(Jacobsen, 2002). Den sekundärdata som använts vid ansamling av vår teori har tagits från 
tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och annan typ av litteratur. Den primärdata 
som använts har samlats in genom intervjuer med 8 respondenter. Valet att använda både 
primär- och sekundärdata säkerställer en högre trovärdighet till studien, detta då källorna kan 
ställas emot varandra för att kontrolleras och därmed kvalitetssäkras (Jacobsen, 2002). Detta 
förutsätter att källorna kritiskt granskas och att urvalet av respondenter håller en hög kvalitet, 
vilket vi genomgående fokuserat på under studiens gång.  
 
4.3 Empiriskt urval 
4.3.1 Val av primärkällor 
Vi har utfört kvalitativa intervjuer för att samla in empiri. Vi har valt att genomföra kvalitativa 
intervjuer då det innebär en mer flexibel forskningmodell, där vi kunnat fördjupa våra 
frågeställningar succesivt (Olsson & Sörensen, 2001). Genom kvalitativa intervjuer har vi 
anskaffat primärdata från olika finansiella aktörer på den svenska finansmarknaden. 
Intervjuerna har gjorts med varierande typer av finansiella företag inom olika delar av Sverige. 
För att samla in våra empiriska data har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, 
vilket är en intervjumetod mellan genomförandet av strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. Denna metod har inneburit att en mall för intervjun kunnat tas fram, men där det 
finns utrymme för vidare frågor för att utveckla respondenternas svar. För att genomföra 
kvalitativa intervjuer enligt den semi-strukturerade modellen har det varit viktigt att ett 
antal  breda huvudteman tas fram, som vardera har täckts av ett antal frågor, där det sedan har 
varit möjligt att utveckla respondenternas svar genom följdfrågor. Generellt sätt kan det 
konstateras att den intervjuguide som skapats är relativt löst strukturerad, men tydligt visar 
syftet med studien (Gillham, 2008; Qu & Dumay, 2011). Med utgångspunkt från vårt teoretiska 
urval, så har den semi-strukturerade intervjumodellen passat bäst för att uppnå målet om att få 
så fullständiga och utvecklade svar som möjligt. Användandet av semi-strukturerade intervjuer 
generera oftast de mest kompletta och utvecklade svaren (Gillham, 2008; Qu & Dumay, 2011).  
 
Det finns stora fördelar med att använda semistrukturerade intervjuer vid kvalitativa 
forskningsansatser. Det kan konstateras att metodens höga flexibilitet bidrar till att framkalla 
de mest sanningsenliga svaren (Gillham, 2008; Qu & Dumay, 2011). Vidare är det lättare att 
sammanställa de svar som de olika respondenterna ger, med tanke på de teman som utformas 
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inför intervjuerna. Detta ger författarna en säkerhet inför genomförandet av intervjuerna 
(Bryman & Bell, 2013). Vårt val att genomföra intervjuer för att samla in primärdata är främst 
då vi eftersträvat att få en verklighetstrogen bild av vilka faktorer som i praktiken är avgörande 
vid implementering av finansiella regelverk. Vidare har vi velat få en förståelse för hur det 
resoneras kring de teoretiska antaganden som finns vid det praktiska genomförandet. Med detta 
i åtanke har vi med omsorg valt respondenter hos svenska aktörer på finansmarknaden, där 
respondenterna konstaterats ha en viktig roll i organisationens implementeringsarbete. Detta 
för att erhålla så relevant och användbar information som möjligt, vilket vi i slutändan ansett 
styrka studiens tillförlitlighet. För att få så användbar information som möjligt har vi 
eftersträvat att finna respondenter vilka medverkat i implementeringsprocessen av det första 
MiFID direktivet och som även kommer att medverka i implementeringen av det andra 
direktivet. Detta har visat sig vara en utmaning, då det gått över 10 år sedan den första 
implementeringen, vilket innebär att många av de som har arbetat med den första 
implementeringen gått vidare till andra företag eller poster i sin karriär. Av de åtta intervjuer vi 
har genomfört har 5 respondenter medverkat vid båda implementeringarna, 2 enbart i den 
kommande och 1 enbart i den första . Detta anser vi positivt för vår studie då vi å ena sidan fått 
en bra grund att analysera de erfarenheter som kan dra för den första implementeringen och å 
andra sidan fått vi ny, frisk insyn till hur en implementering kan göras utan kritiskt 
konsekvenstänkande med erfarenhet dragen från den första implementeringen.  
 
4.3.2 Urval  
Vid val av företag inför insamlingen av empirisk data har vi valt att  utgå från företag som 
påverkas av det kommande direktivet och som därför kommer genomgå en förändring för att 
implementera det som MiFID II kräver. Vårt mål är att identifiera företag som har varit med 
vid implementeringen av det första MiFID-direktivet 2007. Då vi vill få  så givande intervjuer 
som möjligt har vi valt respondenter inom företagen som är insatta i regelverket men även 
implementeringen. Vårt urval har baserats på värdepappersinstitut som förmedlar produkter till 
privatpersoner, med inriktning på rådgivning. För att få en så bred urvalsgrupp som möjligt har 
vi valt att inkludera respondenter från olika finansiella aktörer innefattande storbanker, mindre 
banker samt beroende och oberoende finansiella förmedlare. Skillnaden mellan en oberoende 
och en beroende finansiell förmedlare kan konkretiseras till de produkter aktören förmedlar. En 
oberoende finansiell förmedlare förmedlar produkter från ett på marknaden tillräckligt antal 
aktörer. Rådgivaren förpliktar sig genom oberoendet att inte med avsikt undanhålla eller 
begränsa antalet produkter som erbjuds. Vidare kan motsatsen där till, en beroende förmedlare 
anses förmedla ett begränsat antal produkter (Svenska försäkringsförmedlares förening, 2011).   
 
Vidare har vi valt att intervjua en svensk lagstiftare i MiFID frågan. Detta för att få förståelse 
för de påverkande faktorerna på nationell nivå. Detta har gett oss också en inblick i lagstiftarens 
syn på hur deras beslut påverkar implementeringen hos företagen. För att få en så tillförlitlig 
studie som möjligt har respondenter inom de olika organisationerna valts med så liknande 
position som möjligt, med undantag för respondent 8. Detta innebär att vi valt att fokusera på 
respondenter som ingår eller ingått i olika projektgrupper med inriktning på implementering av 
olika finansiella regelverk. Detta för att få ett så tillförlitligt och jämförbart resultat som möjligt. 
I tabell 2 presenteras våra valda respondenter där organisationens klassificering och 
respondentens position beskrivs.  
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Respondent: Klassificering:   Position: 
Respondent 1 Mindre bank   Riskkontrollchef 
Respondent 2 Mindre bank  Chefsjurist + projektgrupp för MiFID 
Respondent 3 Beroende finansiell förmedlare   Riskansvarig 
Respondent 4 Mindre bank  Jurist  
Respondent 5 Oberoende finansiell förmedlare  Compliance Officer  
Respondent 6 Internationell storbank   Projektledare för MiFID I 
Respondent 7 Internationell storbank  Projektledare för MiFID II 
Respondent 8 Nationell lagstiftare   Nationell lagstiftare 

 
(Tabell 2 – Respondentlista)  

4.3.3 Förberedelser inför intervju 
Huvuddelen av de respondenter vi kommit i kontakt med har initialt blivit kontaktade genom 
ett beskrivande mail till den organisation där respondenten arbetar. I det första mailet vi 
skickade har vi beskrivit vår studie, vad vi vill uppnå och varför vi tagit kontakt med den 
specifika organisationen. Det har även framgått att vi ville komma i kontakt med en person 
inom organisationen besittande mycket kunskap kring implementeringsprocesser. Detta ledde 
till att vi till slut kunnat få kontakt med kunniga personer inom respektive organisation, där vi 
sedan kunde boka tid för personliga intervjuer. Inför intervjuerna har som tidigare nämnt 
intervjuguider förberetts innehållande till största del öppna frågor. Detta för att skapa 
förutsättningar till en dialog med respondenterna. De frågor vi förberett har vi stöttat upp med 
hjälp av efterföljande stödord för att lättare få igång den efterfrågade dialogen med våra 
respondenter. Detta har hjälpt oss att skapa ett bättre djup i frågan än om den bara ställs 
övergripande. Stödorden hjälper även respondenten att reflektera och uppmuntrar därmed till 
ett djupare svar (Gillham, 2008; Holme & Solvang, 1997). Anledningen till att vi skapat en 
intervjuguide och inte genomfört ostrukturerade intervjuer var för att vi inte skulle missa något 
område av relevans.  
 
För att skapa förutsättningar till en så bra intervju som möjligt har det varit viktigt att frågorna 
i intervjuguiden leder till varandra. Ännu bättre om den föregående frågan förberett för den 
nästa utan att svaret avslöjas. För att uppnå detta har det varit viktigt att anpassa den 
ordningsföljd i vilken frågorna ställts, och om nödvändigt anpassa den föregående frågan efter 
den kommande. Detta har gett ett bra flöde i intervjun och har underlättat för både respondenten 
och opponenten (Gillham, 2008). För att få ett så naturligt flöde som möjligt i våra intervjuer 
har vi valt att ställa frågorna i kronologisk följd, där vi har börjat med att fråga respondenten 
om hen har varit involverad i någon tidigare implementering. Vidare har frågorna följts om 
denna implementering; hur den gick till, vad som gick bra/mindre bra, hur den genomfördes 
och så vidare. Till sist har intervjuerna avslutats med frågor om det kommande direktivet och 
förutsättningarna inför detta. Detta för att få ett så naturligt och bra flöde som möjligt där 
respondenten kunnat reflektera och berätta om det som hänt i den följd som det faktiskt inträffat.  
 
En önskan från majoriteten av de respondenter vi intervjuat har varit att de frågor som skulle 
ställas skulle skickas ut i förhand. Detta med motivet att intervjun på så sätt skulle bli mer 
givande för vår del. Vi har valt efter att ha läst igenom olika intervjuguider att bemöta detta 
önskemål, med motivet att de frågor vi skall ställa berör händelser långt bak i tiden, vilket gör 
att respondenterna kan behöva tid för att komma ihåg och reflektera över frågorna för att kunna 
besvara dem på ett användbart sätt. Vi beaktade givetvis det faktum att respondenterna på detta 
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sätt skulle kunna förbereda svar som är relativt förutsägbara, men har i slutändan valt att göra 
det förstnämnda (Bryman & Bell, 2013).  
 
4.3.4 Genomförande av intervju 
Viktigt att beakta för att genomföra en effektiv och strukturerad intervju är att tiden och platsen 
för intervjun passar och är naturlig (Gillham, 2008). För att uppfylla detta har respondenterna 
inom realistiska gränser fått bestämma ovanstående. Detta har dock inneburit vissa 
begränsningar, där vi i samråd med respondenterna beslutat att genomföra vissa intervjuer per 
video. Detta dels av praktiska skäl men också för att minimera kostnaderna för studien. Att 
genomföra intervjuer genom videosamtal är ett bra alternativ till fysiska, när det inte är möjliga 
att genomföra (Gillham, 2008; Kvale & Brinkman, 2009). Detta innebär att respondenter som 
befunnit sig på platser längre bort än vad som för oss har känts rimligt att resa har intervjuats 
via videosamtal. Viktigt vid en fysisk intervju är att beakta respondentens kroppsspråk, vilket 
till viss del även kan göras när intervjun sker via videosamtal. Vi ser dock inte detta som en 
nackdel då en videointervju till stora delar kan likställas med en fysik intervju. De intervjuer 
som genomförts via ett fysiskt möte har skett på de olika respondenternas arbetsplats. Viktigt 
för ett bra innehåll i intervjun är att respondenten känner sig trygg och att platsen är naturlig 
(Gillham, 2008), varvid respondenterna själva efterfrågat att intervjuerna skall hållas på deras 
arbetsplats.  
 
Vid en personlig intervju är det viktigt att beakta det faktum att respondenten kan känna sig 
obekväm i författarens närvaro. Detta kan i sällsynta fall leda till att respondenten ger onaturliga 
och till verkligheten sätt felaktiga svar (Kvale och Brinkman, 2009). Vid de intervjuer vi 
genomfört har vi inte känt av detta fenomen och kan med stor säkerhet säga att respondenterna 
betett sig naturligt. Avgörande för att få så bra svar som möjligt under genomförandet av en 
intervju är att bygga upp en bra stämning, där respondenten känner sig trygg inför att delge den 
information hen besitter (Gillham, 2009; Olsson & Sörensen, 2001). Detta beskriver till stor del 
vårt val att låta respondenterna avgöra den plats var intervjuerna skulle genomföras. Alla 
intervjuer utom en har genomförts med enskilda respondenter. Anledningen till att en intervju 
genomförts med två respondenter har varit för att de var för sig besatt information om olika 
delar av implementeringen. Risken med att intervjua flera personer samtidigt kan vara att deras 
svar påverkas av varandra eller att de inte är helt ärliga. Detta var inte fallet i vår intervju då 
respondenterna har hanterat olika delar av implementeringen. Att genomföra enskilda 
intervjuer kan antas vara både till för och nackdel för det delgivna materialet. Vid intervjuer 
med flertalet respondenter kommer utöver dialogen mellan respondenten och författarna, det 
även utspela sig en dialog mellan de olika respondenterna. Detta ger författarna en chans att 
upptäcka mönster och utveckla uppfattningar som vid en enskild intervju inte hade kommit 
fram (Kvale och Brinkman, 2009). Av arten på den information vi strävat efter att få fram så 
valde vi att genomföra majoriteten av intervjuerna enskilt. Detta för att få en så djupgående och 
förtroendefull dialog som möjligt.   
 
Vi genomförandet av intervjuerna har vi valt att att dela upp ämnesområdena oss emellan för 
att förbättra strukturen och minska risken att missa någon del utav vårt frågematerial. Detta har 
även underlättat genomförandet av intervjuerna då vi med tydliga ansvarsområden visste vem 
som skulle föra dialogen under respektive del av intervjun. Detta har även inneburit att den som 
inte förde dialogen ansvarat för att notera respondentens övriga beteende och skriva noteringar 
kring detta. Det är viktigt att både lyssna till det som sagts och det som inte sagts, alltså att 
notera även det som finns i budskapet mellan raderna (Olsson & Sörensen, 2001). Genom 
ovanstående uppdelning har vi på ett smidigt sätt kunnat notera detta. Genom uppdelningen har 
vi minskat risken för att avbryta varandra och intervjuerna flöt på så sätt smidigare. Vid 
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genomförandet av kvalitativa intervjuer är det viktigt att både respondenten och författare 
innehar fokus och inte tappar detta under intervjuns gång. Det är därför viktigt att de intervjuer 
som genomförs inte tar för lång tid. Optimalt är 30 minuter (Jacobsen, 2002). Med detta i åtanke 
samt omfattningen på den information vi sökt att samla in bestämde vi oss för att sätta en 
tidsgräns per intervju till 45 minuter. Att vi valde längre än 30 minuter har berott på att vi ville 
känna oss säkra att hinna med hela vår intervjuguide, utan att behöva ta för mycket utav 
respondenternas tid. Denna tidsuppskattning har kommunicerats ut till respondenterna i förväg 
varvid de kunnat förbereda sig på hur mycket tid vi behövt.  
 
Alla intervjuer har genomförts med utgångspunkt att informationen är konfidentiell, vilket 
inneburit att respondenternas identitet inte gått att utläsa av studien (Kvale & Brinkman, 2009). 
Detta innebär att respondenterna har benämnts som respondent 1-8 genomgående under 
studien. Att informationen är konfidentiell innebär vidare att respondenternas identitet skyddas, 
för att de inte skall kunna ta skada av sina uttalanden För studien har detta inneburit att 
respondenterna i många fall vågat avslöja information de annars hade valt att undanhålla, vilket 
ger studien mer substans. Men det bör även beaktas att informationen som kommit fram är 
känslig och har behandlats med stor försiktighet (Kvale & Brinkman, 2009). Genomgående har 
vi därför varit aktsamma  vid behandling och diskussion kring den information vi fått tillgång 
till. För att säkerställa informationen som framkommit under intervjuerna har vi med 
respondenternas godkännande valt att spela in intervjuerna och transkribera innehållet i 
efterhand. Detta för att vi under intervjuerna skulle kunna ägna så mycket uppmärksamhet som 
möjligt till respondenten istället för att behöva fokusera på att anteckna vad hen sagt. Detta är 
viktigt vid genomförandet av kvalitativa intervjuer, då metoden kräver en dynamisk diskussion 
mellan respondenten och författaren för att bli framgångsrik (Gillham, 2008). Viss risk finns 
dock att respondenterna upplever det obehagligt att intervjuerna spelats in, med tanke på att de 
kan uttrycka sig felaktigt vilket leder till att materialet misstolkas i efterhand. Det är därför 
viktigt att eftersöka respondenternas godkännande innan en intervju spelats in (Kvale och 
Brinkman, 2009). Samtliga respondenter har därför tillfrågats innan inspelningen påbörjades.  
 
4.3.5 Respondenternas ställningstagande 
Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter och 
inte förblindas av målet med studien. Studiens mål har varit att vinna ny kunskap genom att öka 
förståelsen för verkligheten. Denna kunskap kan sedan användas till att lösa de praktiska och 
teoretiska problem som uppkommit i den undersöka miljön (Olsson & Sörensen, 2001). Det får 
inte förglömmas att ta hänsyn till de personer vilka tagit ställning för att uppfylla målet med 
studien. Respondenternas ställningstaganden har därför behandlats med ytterst hög försiktighet 
för att säkerställa att de inte påverkats av deras bidrag till studien. Vidare är det viktigt att 
säkerställa att respondenternas deltagande i studien skett på frivillig grund samt att syftet och 
förfogandet av resultatet kommunicerats ut till samtliga respondenter. Ytterst viktigt att 
informera om är även vilka personer som kommer ha tillgång till resultatet av intervjuerna 
(Kvale & Brinkman, 2009). För att säkerställa att vi följt de etiska riktlinjer som finns har vi 
sammanställt och kommunicerat ut till samtliga respondenter vad det innebär att delta och hur 
vi kommer behandla resultaten från intervjuerna. Detta har gjorts inför varje intervju genom ett 
inledande stycke i vår intervjuguide. 
 
Vidare har vi beaktat att det råder banksekretess hos majoriteten av de organisationer vi valde 
att intervjua. Detta innebär att alla som jobbar på bank eller annan organisation som täcks av 
banksekretessen har tystnadsplikt. Detta finns för att säkerställa kundernas förtroende till 
banken och för att känsliga uppgifter inte skall hamna i fel händer. Banksekretessen regleras i 
lag och det är således straffbart att bryta mot detta. Banksekretessen omfattar den information 
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som finns mellan banken och dess kunder. Uppgifterna kan vara muntliga eller skriftliga, och 
sekretessen täcker allt från ekonomisk till privat information som finns i bankens kännedom 
(Konsumenternas, 2015). För vår studie har detta inte inneburit några större problem, då vi inte 
hanterat uppgifter som finns mellan banken och dess kunder. Dock valde vi att beakta detta och 
vara medvetna om innebörden, för att i uppkommen situation vara medvetna om vad det skulle 
innebära för respondenternas del om information som inte får delges skulle råka komma fram. 
Informationen som vi har efterfrågat rör organisationernas interna processer och är således inte 
känslig information. Men vi har valt att redogöra för detta problem då risken att känslig 
information kommer fram finns.  
 
4.4 Metodavgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår rapport till aktörer på den svenska finansmarknaden, och därmed 
implementeringen av MiFID i svenska organisationer och detsamma gällande den kommande 
implementeringen gällande MiFID II. Vi har även valt att avgränsa vår rapport gällande 
MiFID  och MiFID II till den del av direktivet som rör bankverksamhet och inte 
försäkringsverksamhet. I och med införandet av MiFID II görs även justeringar i 
försäkringsförmedlardirektivet, IMD I, med detta kommer inte hanteras i denna studie.  
 
4.5 Analys av data  
För att analysera vårt empiriska material har vi valt att använda oss av Kvale och Brinkmans 
(2009) metod för innehållsanalys. Denna metod omfattar tre steg, meningskondensering, 
meningskodning och meningskategorisering. Metoden inleds genom att det empiriska 
materialet bearbetas genom kondensering, där betydelsefulla meningsenheter eller citat 
identifieras och kondenseras till en kortare formulering. Efter detta så kodas den kondenserade 
enheten, med ett beskrivande ord. Detta innebär att ett eller flera nyckelbegrepp knyts till 
materialets olika delar, för att underlätta identifiering av de uttalanden som gjorts under 
intervjuerna. Vidare när detta har genomförts kan begreppen kategoriseras för att få en mer 
systematisk bild över materialet. Kategoriseringen är även en förutsättning för att kvantitativt 
kunna bearbeta materialet. När kodningen sedan har kategoriserats har de långa 
meningsuttalandena reducerats till några få mer lätthanterliga kategorier. Kategorierna kan 
sedan för bättre förståelse illustreras med hjälp av en tabell eller figur.  
 
Med fördel kan kategorierna bestämmas innan insamlingen av det empiriska materialet görs, 
för att förvissa sig om att respondenternas uttalanden är möjliga att kategorisera (Kvale & 
Brinkman, 2009). I förhand inför insamlingen av det empiriska materialet upprättades därför 3 
kategorier enligt följande: “EU-nivå”, “Nationellnivå” och “Företagsnivå”.  Dessa kategorier 
utvecklades med målet att vara så informativa som möjligt för att besvara syftet med vår studie. 
Vidare under materialinsamlingens gång utvecklades ytterligare kategorier vilka vi valde att 
hantera som underkategorier till de redan utvecklade huvudkategorierna. Detta för att enklare 
kunna få en strukturerad och hanterbar bild av det insamlade materialet. Tillslut sammanställdes 
allt empiriskt material med huvudkategorier och underkategorier i en tabell. Under arbetet med 
att analysera det insamlade materialet valde vi att arbeta i  4 steg för analysera vårt insamlade 
material. Stegen utgår från Kvale och Brinkmans (2009) metod för innehållsanalys.  
 

• Steg 1:  Vi började med att transkribera allt insamlat material och sedan läsa igenom 
detta flertalet gånger för att skapa en helhets bild. Viktigt att poängtera under denna 
process är att transkriptionsläsningen inte är en ”en-gång-för-alla-process”, utan 
materialet behöver bearbetas igenom flera gånger, både fram och tillbaka för att hitta 
det substantiella innehållet (Gillham, 2008).  
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• Steg 2:  När vi hade läst igenom materialet och fått en bild av det hela fortsatte vi med 
att identifiera de uttalanden som vi ansåg vara av betydelse för att besvara vårt syfte. 
Detta gjorde vi genom att markera de citat vi ansåg var relevanta och la in dessa i ett 
nytt dokument för vidare bearbetning. Detta kan likställas med Kvale och Brinkmans 
(2009) metod för meningskoncentrering, där respondenternas uttalanden dras samman 
och kortas ned till kortare formuleringar. Gillham (2008) poängterar hur viktigt det är 
att identifiera det substantiella i respondenternas uttalanden, då merparten av det 
respondenterna berättar är överflödigt.   
  

• Steg 3: Efter detta valde vi att ytterligare korta ner de citat vi identifierat för att få en 
mer lätthanterlig mängd information. Detta gjorde vi i enlighet med Kvale och 
Brinkmans (2009) metod för meningskondensering. Att kondensera citatet innebär att 
den identifierade meningen kortas ner till ett fåtal relevanta ord. Dessa redovisade vi i 
likhet med citaten i bearbetningstabellen.  

 
• Steg 4:  Vidare valde vi att koda de kondenserade enheterna för att få fram de nyckelord 

som är relevanta för att besvara vårt syfte. Dessa nyckelord skall återskapa det mest 
centrala ur det empiriska materialet. Dessa kategoriserade vi sedan för att strukturera 
upp innehållet i bearbetningstabellen. Vidare är det viktigt att fundera över utformandet 
av de kategorier som används. Kategorierna måste lyfta fram egenskaperna för de 
uttalanden som kategoriseras dit. De skall alltså vara så deskriptiva som möjligt, utan 
att vara för snäva för att täcka in hela materialet (Gillham, 2008; Kvale och Brinkman, 
2009).  

 
Det svåraste steget enligt detta förfarande är att identifiera meningsbärande enheter av betydelse 
och sedan formulera kategorier vilka kan täcka in alla dessa. Viktigt att hitta passande 
kategorier för att inte utesluta någon information av betydelse (Graneheim & Lundman, 2004) 
Vidare är det också viktigt att hitta kategorier som inte är allt för snäva och leder till ett ofantligt 
antal kategorier, men som fortfarande inte är för breda för att ge en deskriptiv bild av materialet 
(Gillham, 2008). Kvale & Brinkman (2009) beskriver att det inte finns någon optimal modell 
för att analysera insamlat material från intervjuer, varvid författarna av studien fritt kan växla 
mellan olika tekniker. Detta innebär att vi valt att genomföra vår analys enligt Kvale och 
Brinkmanns (2009) olika modeller för innehållsanalys. Detta bestämde vi oss för då vårt 
insamlade material är optimalt för bearbetning enligt kodning och kategorisering då det tydligt 
kan utgöras av kategorier enligt de faktorer som är bidragande till eller motverkande för en 
framgångsrik implementering. Den tabell vi utvecklat kan ses som en sammanställning av det 
insamlade materialet där alla identifierade faktorer tagits upp enligt uppställda kategorier. 
Oavsett hur många gånger faktor har talats om under intervjuerna så har den tagits med, men 
tabellen är uppställd enligt följande där de mest omtalade faktorerna kommer först och efterföljs 
sedan i ordning över hur frekvent de påtalats. Denna tabell har vi sedan använt för att analyser 
våra empiriska data i förhållande till vår teori. 
 
4.6 Reliabilitet och Validitet  
För att säkerställa studiens resultat är det viktigt att undersöka möjligheten till att det kan ha 
uppkommit systematiska eller slumpmässiga fel vid formuleringen av studiens frågeställning 
eller vid insamlingen av empiriskt material. Det är viktigt som författare att ställa sig dessa 
frågor under hela studiens gång. Tillfredsställande reliabilitet och validitet kan enbart uppnås 
genom att hela tiden ha ett kritiskt öga till den information som används och att vara ytterst 
noggrann i alla stadier av bearbetning (Holme & Solvang, 1997). Studiens validitet avser att 
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undersöka så att vi mäter det vi avser att mäta, och studiens reliabilitet avser att undersöka hur 
bra vi mäter det vi avser att mäta (Olsson & Sörensen, 2001).  
 
4.6.1 Reliabilitet  
Reliabiliteten avser alltså att beskriva hur trovärdig informationen i studien är. Studiens 
reliabilitet avgörs av hur informationen till studien har samlats in och hur noga den sedan har 
bearbetats (Holme & Solvang, 1997). Reliabiliteten kan alltså påverkas av slumpmässiga eller 
tillfälliga händelser (Bryman & Bell, 2013) En studie kan konstateras ha en hög reliabilitet om 
likartade oberoende mätningar av samma fenomen ger samma eller ett snarlikt resultat (Bryman 
& Bell, 2013; Gillham, 2008; Holme & Solvang, 1997; Kvale och Brinkman, 2009; Olsson och 
Sörensen, 2001). Målsättningen för oss är att ha en så hög reliabilitet som möjligt, vilket vi 
främjat genom att standardisera insamlingen av information så mycket som vi kunde. Vid 
insamlingen av primärdata har vi ökat tillförlitligheten likt följande. Vi formulerade en 
intervjuguide vilken användes utan större modifikationer till samtliga intervjuer. Intervjuerna 
har sedan genomförts enligt samma principer, där vi haft samma tidsram för samtliga intervjuer, 
och där vi har försökt att skapa en likvärdig atmosfär inför varje intervju. 
Detta har vi gjort genom att hålla intervjuerna på en plats där respondenterna känt sig trygga, 
och bekväma, vilket i samtliga fall varit på deras arbetsplats. Vidare har vi genomgående 
analyserat den insamlade informationen på ett likvärdigt sätt och bearbetat den enligt samma 
principer. Detta ökar studiens tillförlitlighet. Vid insamlingen av sekundärdata kan reliabiliteten 
ökas genom att styrka informationen från flertalet olika källor (Kvale och Brinkman, 2009). 
Denna princip har vi genomgående arbetat utefter, för att få en så hög tillförlitlighet som 
möjligt. Under vissa avsnitt, främst de som berör direktivet MiFID II har det varit svårt att hitta 
information från flertalet källor, då direktivet är så pass nytt. Men vi anser att den information 
vi använt oss av har en hög trovärdighet, trots att den inte kan styrkas från flera håll. Den 
utredning (SOU 2015:2) vi i huvudsak tillförlitat oss till vad gäller direktivet har författats under 
svenska regeringens namn och håller i våra ögon därför hög tillförlitlighet.  
 
4.6.2 Validitet  
Studiens validitet kan konstateras vara minst lika viktig att undersöka som studiens reliabilitet. 
Validiteten beskriver om vi verkligen mäter det vi avser att mäta. Trots en hög reliabilitet måste 
studiens validitet också säkerställas då en hög reliabilitet till informationen inte hjälper om vi 
mäter något som inte överensstämmer med studiens syfte (Bryman & Bell, 2013; Holme & 
Solvang, 1997; Olsson och Sörensen, 2001). I vardagligt tal brukar validiteten likställas med 
studiens sanning, korrekthet och styrka (Kvale och Brinkman, 2009). Vid analyser av en studies 
validitet kan den undersökas utifrån två olika perspektiv, genom den inre och yttre validiteten 
eller den interna och externa validiteten. Den inre validiteten beskriver överrensstämmelsen 
mellan de begrepp som används och de mätbara definitionerna av dessa begrepp som används 
vid insamling av empiri. T.ex. hur väl intervjufrågorna stämmer överens med de definierade 
kärnbegreppen. För att säkerställa den inre validiteten har vi formulerat våra intervjufrågor 
utefter den sammanställning vi gjort av teorin under punkt 3.3. Detta innebär att våra 
intervjufrågor utgår från den modell vi sammanställt över samtligt teori. Detta gör att de 
begrepp vi använt i teorin återkommer i de frågor vi använder för att samla in empirin, vilket 
säkerställer den inre validiteten.   
 
Den yttre validiteten beskriver hur väl de mätvärden som fås in vid insamlingen av empirin 
stämmer överens med den verklighet som finns. Det gäller här att vara tydlig med de begrepp 
som används. T.ex. används ord såsom ”ofta, alltid eller sällan” i intervjufrågorna är det upp 
till varje enskild respondent att tolka vad innebörden av ordet är. En respondents definition av 
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ordet stämmer sannolikt inte överens med de andra respondenternas definition. Ofta för en 
person kanske är sällan för en annan. För att säkerställa den yttre validiteten har vi försökt 
minimera antalet begrepp som innebär tolkningar från respondenternas sida. Vi har formulerat 
öppna men tydliga frågor, som inte kräver tolkning.  
 
Ytterligare ett perspektiv finns för att säkerställa studiens validitet. Detta kan göras genom att 
undersöka den interna och externa validiteten. Den interna validiteten beskriver hur väl den 
undersökning som görs stämmer överens med verkligheten. Denna aspekt kan i stora drag 
därmed likställas med den yttre validiteten. Den externa validiteten däremot tar studien ett steg 
längre och ser till hur stor generaliserbarhet studien har. Sammanfattningsvis kan den interna 
validiteten sägas undersöka vad som kan sägas om det undersökta ämnet utifrån den enhet som 
analyserats, medans den externa validiteten visar vad som kan sägas om hela populationen 
(Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2001). Den interna validiteten i vår studie 
säkerställs genom att vi använder frågor vid insamlingen av vår empiri som är baserade på det 
material vi samlat in för att täcka syftet med vår studie. Vi har använt en intervjuguide med 
övergripande teman, som standardiserats till samtliga intervjuer, men där det finns en möjlighet 
till följdfrågor för att förtydliga det svar våra respondenter ger. Detta säkerställer att vi förstår 
vad respondenterna menar och att de på så sätt kan konkretisera och förtydliga sina svar. Den 
externa validiteten beskriver studiens generaliserbarhet. Att uppnå ett generaliserbart resultat 
är inte vårt mål med studien. Kvalitativa studier uppnår sällan generaliserbara resultat utan 
syftar till att generalisera kunskapen till en modell eller teori (Kvale och Brinkman, 2009). Vi 
avser att skapa kunskap och förståelse för vilka faktorer som är avgörande vid en 
implementering och varför.   
 
4.7 Reflektioner  
Som en sammanfattning av vårt metodkapitel har vi valt att reflektera över de val vi gjort under 
studiens gång. Till att börja med vill vi reflektera över vårt val att genomföra intervjuer trots att 
detta i litteraturen är en uppmärksammat tidskrävande metod (Bryman & Bell, 2013). Vidare 
är det svårt att genomföra ett tillräckligt stort antal intervjuer för att kunna generalisera 
resultatet. Detta har vi diskuterat under kapitlet extern validitet, där vi menar att syftet med 
denna studie inte är att hitta ett generaliserbart resultat utan att skapa mer förståelse och 
generera förklaringar till de fenomen vi undersöker. Vidare är det självklart att föredra ett 
generaliserbart resultat, men det är inte något vi kommer uppnå med denna studie. Ytterligare 
ett problem vi stött på som ytterligare kan begränsa möjligheterna till ett generaliserbart resultat 
är det faktum att det finns stora svårigheter att hitta respondenter som haft samma uppgifter vid 
den första implementeringen som de kommer ha vid den kommande implementeringen hos de 
olika organisationerna. De flesta av medarbetarna som var involverade i den första 
implementeringen för 10 år sedan har gått vidare i karriären och håller i nuläget på med andra 
arbetsuppgifter på i vissa fall en helt annan organisation. Ett generaliserbart resultat förutsätter 
i viss mån att respondenterna har liknande bakgrund och erfarenhetför att kunna dra slutsatser 
baserade på relevant information. Sammantaget ser vi dock inte detta som ett problem i vår 
studie då respondenterna givet deras bakgrund och erfarenhet kunnat ge relevanta svar på de 
frågor vi ställt. 
 
Vidare är det avgörande vid en kvalitativ studie att försöket kan återupprepas eller replikeras, 
vilket ofta är ett problem när det kommer till kvalitativa studier. Skälet till att replikera en 
genomförd studie kan vara många, men handlar ofta om att resultatet från den specifika studien 
inte stämmer överens med vad andra forskare fått till resultat i liknande studier. För att höja 
studiens replikerbarhet är det viktigt att i detalj beskriva vilka tillvägagångssätt som använts 
(Bryman & Bell, 2013). För att höja replikerbarheten, trots de hinder som finns mot denna i vår 
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studie har vi genomgående i vårt metodkapitel försökt beskriva de steg vi tagit i studien. Trots 
detta har vi identifierat två hot som kan försvåra ett upprepande av studien. Det första är att 
respondenterna i denna studie har behandlas konfidentiellt. Detta försvårar för upprepning av 
vårt försök, då vårt urval av respondenter inte är helt transparent. Trots detta har vi i detalj 
försökt beskriva hur vårt urval har gått till och varför vi valt att göra urvalet som vi gjort. Men 
trots detta så hade försöket varit lättare att replikera med namngivna respondenter. 
 
För det andra kan det diskuteras huruvida replikerbarhet ens existerar vad kommer till 
kvalitativa studier. Det kan i varje fall konstateras att den är väsentligt mycket lägre än vid 
kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2013). Studien kan givetvis genomföras på nytt genom att 
följa den beskrivning som finns i metoden, men en kvalitativ studie beror till stor del på 
interaktionen mellan författarna och respondenterna. Detta är något som är mycket svårt att 
replikera, och något som kommer variera inför varje försök. Detta sänker givetvis 
replikerbarheten, men  kan också ses som en del utav den kvalitativa metoden. Vidare kan det 
konstateras att olika författare kommer tolka och analysera på olika sätt trots att samma steg 
följs, detta beroende på författarna förståelse och förhållning till ämnet. Men för att få en så 
liten påverkan som möjligt från ovan diskuterade faktorer har vi försökt beskriva de steg som 
tagits i denna studie i minsta detalj, vilket ger studien en relativt hög replikerbarhet.  
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5..Empiri  
I detta kapitel kommer studiens insamlade material att redovisas. Empirin kommer presentera 
det centrala från varje respondent. Vi kommer inleda varje avsnitt med en kort presentation av 
respondentens position samt deras definition av implementering. Kapitlet kommer följa 
strukturen av våra intervjuer där vi inleder med att presentera implementeringsprocessen och 
de faktorer som här diskuterats vara av betydelse. Vidare kommer vi presentera diskussionen 
kring det första MiFID direktivet och sedan avsluta med en presentation av materialet rörande 
det andra MiFID direktivet, för respektive Respondent. Till sist, i bilaga två återfinns 
innehållsanalyser gjorda enligt stegen i vår analysmetod för respektive Respondent.  

5.1 Respondent 1 
Vår första respondent är riskkontrollschef och arbetar för en mindre sparbank. Respondenten 
använder nedan definition för att definiera en implementering: “Det innebär väl i stort sett att 
när det kommer nya regelverk att få in det i organisationens sätt att arbeta. 

Implementeringar är ständigt återkommande i organisationen, vilket beroende på dess storlek 
dagligen kräver olika stora arbetsinsatser som är relaterade till implementeringsprojektet. 
Implementeringen av finansiella regelverk skiljer sig från andra typer av implementeringar, då 
organisationen måste förhålla sig till alla regler som ställs och har relativt lite att säga till om. 
Respondent 1 poängterar att tidspressen vid en implementering av ett EU-direktiv skiljer sig 
från andra implementeringar. Vidare beskriver respondent 1 att det skiljer sig mycket när det 
kommer till att tolka vad det är som skall implementeras. Vid en frivillig implementering i 
verksamheten styrs implementeringen oftast av ett behov som uppkommit, till skillnad från en 
EU-implementering vilket styrs av ett svårtolkat tvingande direktiv som skall vara på plats vid 
en viss, ganska snart tidpunkt.  

Det är även viktigt att medarbetarna inom organisationen uppfattar regelverket likartigt. 
Respondent 1 beskriver den största och viktigaste lärdomen hen har dragit från tidigare 
implementeringar genom följande citat:  

“En viktig erfarenhet är att det att en trögrörlig materia att få alla medarbetare att jobba på 
ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Där det blir mer administration i arbetet 

förhållande till ren säljroll som ligger naturligt för en rådgivare”.  

Detta beskriver till stor del vad respondent 1 förklarar som svårast vid implementeringen, att få 
alla att arbeta enligt samma principer och att göra allt som de nya reglerna kräver. Vid en 
frivillig  implementering kan exempelvis implementeringsprocessen ske stegvis, dag för dag 
där mindre förändringar görs för att i slutändan generera en färdig process, vilket organisationer 
ofta inte har tid med när bestämda datum är satta. 

Det kräver mycket resurser att implementera så pass tunga och komplexa regelverk såsom 
MiFID-direktiven. Det som är av störst betydelse konstaterar respondent 1 är tidsaspekten, 
risken för missuppfattningar bland medarbetarna och att direktiven som skall implementeras är 
svåra att tolka. Respondent 1 beskriver att det kommande MiFID regelverket är mycket mer 
tekniskt detaljerat än det första, vilket ställer stora krav på implementeringen. För respondent 
1´s organisation är ett stort hinder de ledtider som finns när det kommer till att göra 
systemförändringar i organisationens IT-system. Extra problematiskt blir det i och med att 
organisationen inte är systemägare till många av de system som används. Detta innebär att den 
externa systemleverantören behöver implementera de förändringar som krävs för att 
organisationen i det senare ledet skall kunna uppfylla regelverkskraven. Implementeringen av 
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MiFID II kommer behöva ske under en mycket kortare tidsperiod än det första regelverket 
vilket ställer stora krav i och med alla tekniska förändringar som kommer behöva göras.  

Dessa hinder uppkommer enligt respondent 1 främst i påskyndade processer där det finns ont 
om tid. Med tidsaspekten menar respondent 1 det faktum att det ofta finns en väldigt liten tid 
avsatt för verksamheterna att implementera materialet som tagits fram på EU-nivå under en 
längre tid. Tiden för framtagande av direktivet är i de flesta fall relativt lång, men från den 
tidpunkt då allt är känt inför implementeringen tills dess att det skall vara implementerat är i 
det flesta fall allt för kort enligt vår första respondent. Enligt respondent 1 är medarbetarna en 
viktig del av implementeringsprocessen då de tar förändringen till en praktisk handling. Vidare 
förklarar respondent 1 hur viktigt det är att medarbetarna förhåller sig till det implementerade 
regelverket. Inte enbart av anledningen ovan, utan också i hänsyn till de kontroller som görs 
efter en implementering av ett finansiellt regelverk. Då direktiven är tvingande är de ett måste 
att implementera, men också att följa. Därför genomför Finansinspektionen regelbundna 
kontroller efter implementeringen av ett direktiv, för att säkerställa att det används och att det 
används på rätt sätt. 

5.2 Respondent 2 
Vår andra respondent arbetar för en mindre sparbank som chefsjurist och sitter även i en 
projektgrupp för Sparbankernas Riksförbund och har därmed arbetat mycket med 
implementeringen av båda MiFID-direktiven. Respondenten definierar implementering enligt 
följande: “Termen implementering känns som att det blir processen att förbereda sig för att 
efterleva regelverket. Att tolka vad reglerna egentligen säger och anpassa systemstöd osv. för 
att kunna leverera detta i sista ledet ut till EU i många fall, och i vårt fall att leverera material 
ut till kunden”. 

När det gäller att implementera EU-direktiv startar inte implementeringsprocessen förrän 
SOU:n publiceras. Då är det möjligt att få en bild över hur den svenska regleringen kommer att 
se ut och det är först då som organisationerna kan analysera hur de kommer att påverkas. Alla 
typer av implementeringar är resurskrävande, men det finns en stor kontrast mellan en 
tvingande implementering likt finansiella regelverk och frivilliga implementeringar. Med 
finansiella regelverk är tidspressen stor, kräver mer arbete och är styrd av ett externt behov, till 
skillnad mot frivilliga implementeringar som ofta någon typ av förbättringsprocess, som 
exempelvis att förbättra systemen eller upplevelsen för kunden. Vår andra respondent betonar 
vikten av medarbetarnas roll i implementeringsprocessen. Det är av högsta prioritet att 
medarbetarna tittar på, utvärderar och förstår det material som de i framtiden skall arbeta efter.  

“Om rådgivarna inte förstår materialet hur skall man som kund kunna förväntas förstå det då”.  

Vidare beskriver respondenten att medarbetarnas roll är viktig, men kommer för de flesta i ett 
ganska sent skede i implementeringsprocessen. Innan regelverket är helt klart och den svenska 
lagstiftningen är fastslagen, så kommer de flesta medarbetarna inte arbeta med materialet i 
någon större utsträckning.   

Vår andra respondent beskriver att stora delar utav implementeringsprocessen för det första 
MiFID direktivet gick ut på att informera och utbilda medarbetarna i de nya arbetsrutinerna. 
Arbetsrutinerna som fanns behövde utvecklas och det krävde att personalen skulle utbildas i 
hur arbetet skulle hanteras framöver i och med alla förändringarna som regelverket medförde. 
Den största och mest betydande erfarenhet som kan dras från implementeringen av det första 
MiFID direktivet är att det krävde enormt stora utbildningsinsatser. I nuläget beskriver 
respondent 2 att organisationen arbetar med att utvärdera och strukturera upp hur verksamheten 
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skulle kunna se ut framöver. Respondent 2 beskriver att de genomför så kallade GAP-analyser 
för att utvärdera organisationens nuvarande situation i jämförelse med den kommande. Behovet 
för rådgivning kommer fortsatt att finnas efter implementeringen och det gäller bara för 
organisationen att hitta nya strukturer för att hantera förändringarna. Respondent 2 påpekar 
även vikten av att studera andra, liknande implementeringar för att se hur de har löst liknande 
problem. I Holland, England och Danmark har liknande regelverk redan införts (avseende 
provisionsförbudet), och där existerar fortfarande företagen, men utför sina tjänster under lite 
annorlunda former. Vidare vill respondent 2 poängtera att en allt för hård reglering inte alltid 
är positiv ur kundsynpunkt. I vissa fall kan detta leda till sämre och dyrare lösningar för 
konsumenten.  

5.3 Respondent 3 
Vår tredje respondent arbetar som riskansvarig för en beroende finansiell 
förmedlare.  Respondenten definierar en implementering enligt följande: “Implementering är 
egentligen att ett företag ska anpassa sin verksamhet till de regelverk eller till de förändringar 
som ett nytt regelverk kräver”. 

Respondent 3 förklarar att implementeringsprocessens första stadie utgår ifrån att tolka 
regelverket för att få en klar bild  över vad som krävs och förväntas av företagen, och därefter 
skapa sig en målbild över vad företaget vill uppnå. Genom att göra en inventering  av företaget, 
är det möjligt att få en övergripande bild över var företaget står idag och utifrån det göra upp 
en realistisk målbild för vad företaget vill uppnå men samtidigt uppfyller de uppställda kraven. 
Nästa steg i processen är att skapa en plan över vad företaget ska göra för att nå den uppsatta 
målbilden. Denna plan kan kräva allt från tekniska konverteringar till kapitalmätningar för att 
säkerställa att det finns tillräckligt med kapital för att genomföra implementeringen. På det 
sättet finns det även affärsmässiga implikationer i implementeringsprocessen. Enligt 
respondent 3 kan tvingande implementeringar som är baserade på förändrade regleringar, ses 
som kostnader istället för förbättringar från ett företagsperspektiv.  

Respondent 3 tar upp flera interna faktorer som kan påverka implementeringsprocessen. 
Tekniska hinder kan uppkomma vid implementeringar av komplexa regelverk, vilket är fallet 
med MiFID II då regelverket kommer att kräva stora systemförändringar. Det finns 
organisatoriska hinder som kan uppkomma då datatunga förändringar kan komma att påverka 
arbetsstrukturen och arbetsrutinerna inom organisationen. Även personalrelaterade faktorer kan 
komma att påverka implementeringen. Det kan vara i form av hur regelverket ska tolkas och 
utvärderas, men även hur förändringarna drivs igenom. Även ledarskap hamnar under denna 
kategori då det kan vara svårt att både vara någon typ av projektledare för implementeringen 
och samtidigt se till att det drivs igenom. Respondent 3 ser även resursbegränsningar som en 
påverkande faktor. Resursbegränsningarna kan uppkomma i flera former, men de vanligaste 
begränsningarna brukar vara ekonomiska- och tekniska begränsningar. Från ett ekonomiskt 
perspektiv kan det bli kostsamt för företag att genomföra förändringar. Ny teknisk utrustning, 
nya system, utbildningar är exempel på kostnader som företagen ofta får lägga i och med en 
implementering. Medarbetare är en påverkande faktor i implementeringsprocessen då de på ett 
eller annat sätt blir direkt påverkade av implementeringen. När det gäller rådgivning från 
värdepappersföretag är det medarbetarna som utför tjänsterna och det är därför viktigt att de 
förstår vilka effekter implementeringen medför, då alla i organisationen har ett ansvar att leva 
upp till detta.  

”Ju större och komplex en organisation är, desto svårare är det att anpassa sig efter nya 
regelverk”. 
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Enligt respondent 3 kan företagets storlek vara ett hinder. Ju större och komplexare en 
organisation är, desto svårare kan det bli att förmedla förändringar till alla enheter. Det kan 
även bli svårt att få de olika enheterna att gå hand i hand, vilket de bör göra då de olika enheterna 
påverkas av varandra. Även dålig intern styrning kan vara ett hinder för att framgångsrikt kunna 
implementera ett finansiellt regelverk. Projektledningen som ansvarar för den specifika 
implementeringen ska se till att förändringarna förstås av samtliga i organisationen, och dålig 
intern styrning kan skapa missförstånd hos medarbetarna.  

5.4 Respondent 4 
Vår fjärde respondent arbetar som jurist för en mindre svensk bank. Respondenten definierar 
en implementering likt följande: ”Ja, det beror väldigt mycket vilket sammanhang, men att ta 
någonting och föra det i något annat.  Det är typ det det handlar om. När det gäller 
implementering av regelverk så är det väldigt olika. Det är att man måste anpassa sig efter 
något. Det handlar om en anpassning. Att förändra något utifrån en annan form helt enkelt”. 

Respondenten förklarar att det ständigt sker olika typer av implementeringar inom 
bankbranschen just på grund av att banksektorn berörs av enormt många och omfattande 
regelverk. När det gäller för bolagen att implementera olika typer av minimiregler såsom 
MiFID, drabbas företagen av en viss osäkerhet fram till dess att den svenska lagstiftningen 
fastställs. När en organisation ska implementera något nytt i verksamheten kan det bli kostsamt 
om det skulle bli fel, vilket gör klarhet och tydlighet till två viktiga koncept i 
implementeringsprocessen. Vid implementering av regelverk kommer dessa koncept senare i 
processen då de är beroende av externa aktörer, i detta fall den svenska lagstiftningens 
framställande. När det kommer till medarbetarnas roll i implementeringsprocessen, menar 
respondent 4 att deras medverkande beror på deras koppling till effekterna av 
implementeringen. Medarbetarna som berörs direkt av regelverket kan få mer utrymme att 
komma med förslag och synpunkter i en detaljerad nivå när det gäller arbetsstruktur och 
liknande. 
 
Respondent 4 menar på att det första steget för att implementera ett nytt finansiellt regelverk är 
att analysera reglerna och vad de kommer att innebära för organisationen. Nästa steg handlar 
om att se på den egna organisationen och komma fram till vilken form av aktiviteter som skall 
vidtas för att uppfylla de ställda kraven. Det sista steget blir att följa upp med de rådgivare eller 
referensgrupper som praktiskt kommer att arbeta med det berörda området för att förstå vilken 
praktisk effekt regelverket får på organisationen. Respondenten exemplifierar resonemanget 
enligt följande, vilket blir en form av GAP-analys av reglerna:  
 
”Till exempel utifrån hur det ser ut idag, vad är förändringen för reglerna imorgon och hur 

ser vår verksamhet ut idag. Hur tolkar vi att vi måste förändra oss?”. 
 
Ju större en organisation är, desto fler hinder kan en implementering träffas av. De främsta 
hinder kopplade till regelverk är IT-relaterade. IT utgör en central del av en bankverksamhet då 
alla affärer som görs är beroende av tekniken. Kompetens- och resursbegränsningar är ett av 
andra möjliga hinder. Finns rätt kompetens i företaget? Har vi tillgång till alla resurser som 
krävs för att klara av implementeringen? Det kan vara allt från personella till finansiella 
resurser. Det är viktigt att se på tidigare implementeringar, då det finns mycket att ta lärdom 
av. Genom att se tillbaka på tidigare implementeringar kan respondenten peka ut lärdomar, som 
till exempel en tydlig planering innan implementeringen sätter igång, men även att dokumentera 
under implementeringens gång. Det är viktigt att implementeringen av MiFID II har ett 
helhetsperspektiv, vilket implementeringen av det första MiFID-direktivet saknade, eftersom 
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det berör många av en organisations enheter och framför allt försäljningen, det vill säga den 
främsta intäktskällan hos många finansiella organisationer. 
 
Implementeringsprocessen av EU-direktiv är i stor grad beroende av externa faktorer. Många 
delar av implementeringsprocessen bromsas upp av utformningen av den svenska 
lagstiftningen. Osäkerheten med att inte veta hur lagstiftningen kommer se ut, påverkar 
förberedelserna inför implementeringen av detta regelverket, vilket är ett stort hot. 
 
”Eftersom det finns en osäkerhet i det så vet man inte om man hinner anpassa sig och då får 

man arbeta och förbereda alternativa modeller”. 

5.5 Respondent 5 
Respondent 5 arbetar som compliance officer för ett fristående rådgivningsföretag. 
Respondenten definierar implementering enligt följande definition: ” I praktiken så tror jag att 
det innebär att få något att passa. Eller i det här fallet skulle jag säga att anpassa verksamheten. 
Att anpassa arbetssätt, rutiner, medarbetare osv för att få alla att jobba på ett nytt sätt, i det 
här fallet regelverk”. 
 
Eftersom det krävs många tillstånd och licenser för att utföra verksamhet inom 
värdepappersmarknaden, står dessa typer av företag ständigt inför implementeringar och 
förändringar, oftast på grund av införandet av nya regelverk eller ändringar i befintliga 
regelverk. Dessa implementeringar ser olika ut beroende på vad det är för regler företaget ska 
anpassas utefter. Svårighetsgraden vid tvingade implementeringar ökar, eftersom bland annat 
tids- och tolkningsutrymmet begränsas. Det är viktigt att se nya möjligheter i tvingande 
förändringar, än att bara se implementeringen som en kostnad och något som måste göras.  
 

”All implementering sker av medarbetare på ett eller annat sätt”. 
 
Vidare menar respondenten att medarbetarna är det verktyget i organisationen som faktiskt ska 
genomföra implementeringen, och det är därför viktigt att det finns kunskap om regelverket 
inom organisationen. Ännu viktigare blir medarbetarna när processen inte fullt kan kontrolleras 
av organisationen och när de berörs i en större utsträckning. När det gäller MiFID så påverkar 
det medarbetarna direkt, då de skall anpassa sitt arbetssätt enligt de regler och krav som ställs. 
Genom att ha kontinuerliga utbildningar från ett tidigt stadium är det lättare för medarbetarna 
att ha koll på vilka förändringar som skall ske. Detta är viktigt eftersom intäkterna från 
rådgivningen ofta är den främsta intäktskällan bland finansiella rådgivningsföretag.  
 
Eftersom det tar tid för den svenska lagstiftningen att utformas, är en lärorik erfarenhet som 
respondenten tar med sig att följa den svenska utredningen av direktivet redan innan det är klart, 
för att kunna få en övergripande bild över hur läget kan se ut. MiFID II kommer att innebära 
stora förändringar på värdepappersmarknaden och det är en lång process från dess att direktivet 
bearbetas till dess att det når företagen. Som det ser ut idag, och genom att titta tillbaka på 
tidigare implementeringar av direktiv, är tiden från det att de nationella reglerna är fastställda 
till det att regelverket skall vara fullt implementerat knapp. Därför är förberedelserna en kritisk 
del av processen. På detta sätt kan företagen ligga ett steg före, än de annars hade gjort. 
Tidsbristen är ett av de största hoten med att implementera finansiella regelverk. Respondenten 
förklarar följande:  
 

”Vi försöker ju hela tiden följa med i vad som är på gång, vad tror vi kommer komma för 
regulatoriska förändringar, är det i linje med vad vi vill göra, vilket det många gånger är. 
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Och genom att då genomföra förändringar innan de blir tvingande så försöker vi också ligga 
steget före och det leder också till att vi får i någon mening mindre problem när det väl blir 

tvingande”. 
 

5.6 Respondent 6 
Respondent 6 arbetade som projektledare för den första MiFID implementeringen för en större 
internationell bank. Respondentens definition av en implementering är enligt följande: ”Men 
det jag kanske i första hand tänker på när det gäller implementering, det är ju då kontakten 
mot rådgivare och kund. Att här pratar vi om att rådgivaren kanske behöver datorstöd, eller 
IT-stöd för att kunna leva efter det här nya EU-direktivet”. 
 
Respondenten lägger vikt vid att rådgivare i olika länder inom organisationen skall arbeta 
likadant för att implementera regelverk. Det skall finnas system som är likadant uppsatta i dessa 
olika länder, för att harmonisera implementeringen. Att missuppfatta ett regelverk kan bli 
kostsamt för både organisationens rykte och plånbok, eftersom det i många fall kan resultera i 
rättegångar. Därför är det viktigt att medarbetarna som utför tjänsterna har koll på innebörden 
av regelverket, för att undvika fel så gott det går. Planering är en viktig aspekt för att kunna 
vara effektiv i implementeringen. För att tidsmässigt kunna hantera förändringen gäller det att 
arbeta smart och veta vad juristerna skall göra, vad rådgivarna skall göra osv. Respondenten 
förklarar detta genom att exemplifiera att tolkningen av en del av regelverket hade tagit 
rådgivare fyra timmar att sammanställa, medan det hade gått betydligt snabbare för juristerna. 
Detta betyder också att kommunikationen mellan avdelningar och kontor i olika länder skall 
vara genomgående. 
 
Respondent 6 menar att en failure-is-not-an-option-mentalitet måste användas vid en 
implementering av ett tvingande direktiv, eftersom att kraven måste uppfyllas för att 
organisationen skall kunna bedriva sin verksamhet inom det specifika området. Det finns fasta 
datum som företagen skall förhålla sig till. Det visar inget bra tecken mot kunderna om det 
skulle annonseras att företaget inte lyckats anpassa sig till förändringen. Det finns två sätt att 
arbeta, antigen så får mer tid läggas på implementeringen av projektet eller så får mer personal 
bli involverade, för att klara av kraven. När det inte finns mer tid att lägga på implementeringen 
är utökandet av personal det enda alternativet som kvarstår. Vid ett tidigt stadium räcker det 
om medarbetarna vet att en förändring kommer och är medvetna om att när mer kunskap om 
regelverket finns att de kommer få den nödvändiga utbildningen för att förstå innebörden. 
Genom att testa olika utbildningsmöjligheter, och anpassa detta till vad som är relevant i 
dagsläget kan det bli enklare och billigare att utbilda medarbetarna. Respondenten förklarar att 
de har sett goda resultat i att spela in utbildningsfilmer som medarbetarna kan titta på när och 
hur ofta de vill, än att de exempelvis skulle behöva ta in 5000 rådgivare till huvudkontoret för 
en utbildning. Enligt respondenten har det visat sig att genom att anpassa implementeringen 
och använda sig utav modern teknik, kan implementeringsprocessen effektiviseras. 
 

”Där har vi några bitar vi har lärt oss för att effektiviseras, att kunna ta modern teknik till 
hjälp”. 

 
Det finns mycket värdefull kunskap som finns att hitta i att utvärdera hur implementerings-
processer har gått. Genom erfarenhet blir det enklare att implementera och se potentiella 
problemområden i en implementeringsprocess, när det finns erfarenhet sen tidigare. När 
organisationer skall implementera MiFID II är det möjligt att ana att IT och utbildning kan bli 
hinder och därför läggs mer fokus på dessa områden. För ett nytt företag utan erfarenhet, kan 
det vara svårt att veta vilka delar av att implementera ett regelverk som kan bli hot.  
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”Och jag tror att efter varje projekt så tar man någon form av genomgång med de som varit 

involverade om vad som har varit plus och vad som varit minus”. 
 

5.7 Respondent 7  
Respondent 7 arbetar som projektledare för den kommande MiFID II implementeringen för 
större internationell bank. Respondentens definition av begreppet implementering lyder: ”Det 
handlar mer om en implementering på organisationsnivå, hur man skall anpassa 
organisationen efter de nya kraven. Så att rådgivaren alltid vet hur han skall agera i 
förhållande till regelverket i en given situation. Det handlar också mycket om övervakning”. 
 
Respondenten inleder med att förklara strukturen inom organisationen och vikten för att de 
olika enheterna harmoniserar för att implementeringen skall vara så framgångsrik som möjligt. 
Ett hinder kan uppstå om olika kontor implementerar regelverket i olika hastigheter. När det 
gäller att implementera regelverk inom internationella organisationer skall 
implementeringsplanen göras för samtliga länder, för att implementeringen i ett land skall gå 
hand i hand med ett annat land. Detta blir dock svårare när olika nationella lagstiftningar görs 
i olika länder, men även om det finns politisk eller folklig press i vissa länder. I sådana fall får 
implementeringen anpassas utefter dessa förutsättningar. De lokala kulturerna blir också en 
faktor som skall tas hänsyn till. När en implementeringsplan görs så vill ledningen helst att alla 
rådgivare, kunder, arbetssätten osv. ser likadana ut. Men så är inte fallet, då det finns olika 
traditioner, dynamik och arbetssätt i olika regioner. När det kommer till att implementera 
komplexa direktiv eller andra typer av regelverk, har juristerna en central roll, framför allt i 
början av processen då de skall se till att tolkningarna har gjorts på ett korrekt sätt.  
 
”Det är helt klart att juristerna är viktiga, de är faktiskt dem viktigaste intressenterna som vi 

har vid denna tidpunkt”.  
 

Målet med regelverket är att skydda kunderna. Det är därför viktigt att lägga tid på att utbilda 
medarbetarna, eftersom det är de som ska leva upp till regelverket och leverera tjänsterna till 
kunderna. Det är därför bra att alltid ha tillgängligt stöd och anpassa detta på ett modernt och 
lättillgängligt sätt för medarbetarna. Implementeringen kan underlättas om medarbetarna har 
en positiv attityd till förändringen och ser de affärsmöjligheter som kan medkomma. Vilket är 
något som respondenten tyder på är en lärdom från implementeringen av det första MiFID-
direktivet. Det är alltså även en mental övervinnelseprocess. Det största hindret i dagsläget är 
att skapa en klar bild över detaljerna i regelverket, eftersom det bromsar upp hela 
implementeringsprocessen. Även förseningarna och uppskjutningarna som görs från EU:s håll 
kan påverka de begränsade resurserna, framför allt personal- och energiresurserna, eftersom 
personal kan tappa intresset och det blir en utdragning på implementeringskostnaderna. 
Respondent 6 menar att en kärnförmåga för att de skall kunna implementera ett regelverk på ett 
bra sätt, är anpassningsförmågan. Det har visat sig vara en viktig förmåga med MiFID II, men 
även med andra regelverk. Det ger även organisationer utrymme att ändra sin 
implementeringsstrategi om förändringar i regelverket skulle komma, antigen på EU-nivå eller 
nationell nivå.  
 
”En av våra kärnvärderingar är anpassningsförmåga. Och det tror jag är väldigt viktigt i ett 

sådant här projekt. För att långt in på nästa år kommer det att komma nya krav på 
implementeringen, så därför är det viktigt att ha en implementering som är i stånd till att vara 

flexibla i sina lösningar, och kunna ändra sig efterhand efter vad som kommer”. 
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Stort fokus kommer ligga på de tekniska lösningarna för MiFID II, då regelverket kommer att 
innebära systemförändringar för alla aktörer som drabbas av detta. Men det även en 
ledarskapsutmaning, då det gäller att hålla medarbetarna aktiva och motivationen uppe för alla 
som är involverade i projektet då det handlar om en lång tidsperiod, som ständigt skjuts upp. 

5.8 Respondent 8 
Vår åttonde och sista respondent arbetar med lagstiftning av finansiella direktiv på nationell 
nivå. Hen har varit med vid implementeringen av det första MiFID direktivet och är nu delaktig 
i implementeringen av det andra MiFID direktivet. Respondenten definierar begreppet 
implementering enligt följande: ”I sammanhanget som lagstiftare så innebär det att justera 
eller ändra svensk rätt så att den svenska rättsförordningen stämmer överens med det nya EU- 
regelverket”. 

Respondent 8 beskriver att implementeringsprocessen för finansiella direktiv har blivit kortare 
och kortare under de senaste åren. Vid implementeringen av det första MiFID direktivet var 
processen relativt lång och från de att direktivet var färdigt på EU nivå tills att det skulle vara 
implementerat i företagen på nationell nivå. Detta gjorde att den svenska lagstiftningsapparaten 
hade tid på sig att formulera och ändra den svenska lagstiftningen, så att den skulle täcka det 
nya direktivet. Framöver har den här tiden förkortats och den tid som idag finns från att 
direktivet är författat tills att det skall vara genomfört i medlemsländerna är väldigt kort. Detta 
innebär att den svenska lagstiftningen inte hinner med och implementeringen blir försenad. 
Detta innebär att den svenska lagstiftningen har börjat arbeta efter en annan modell, där de 
svenska lagarna börjar formuleras innan lagstiftningen är färdigställd på EU-nivå. Detta gör 
processen något snabbare och det finns då en möjlighet att hinna implementera regelverket i 
tid.  

”Det är väl det sätt som vi har gjort nu att vi ser till att försöka starta utredningarna tidigare, 
än att vänta ända in tills direktivet är helt färdigt, utan man startar lite tidigare. Det har man 

gjort några gånger nu och det löser ju en del av problemet”. 

Respondent 8 beskriver vidare att direktiven som nu formuleras på 2 nivåer, nivå 1 och nivå 2, 
där regelverket formuleras på nivå 1 och de tekniska detaljerna på nivå 2, har tendenserat att 
försenas mer och mer. Detta innebär att de tekniska detaljerna enligt nivå 2 har kommit ut så 
nära in på genomförandet som några månader. Detta innebär att det är omöjligt att efterleva 
regleringen i minsta detalj, då det inte finns någon som hinner ändra system och arbetsstrukturer 
på några månader. Ytterligare ett problem som respondent 8 har identifierat i den nationella 
lagstiftningsprocessen är att det råder en viss resursbrist på de olika departementen till resultat 
av att EU författar och direktiven väldigt tätt. Direktiven som är väldigt omfattande och 
svårtolkade kräver stora resurser för att utvärdera och implementera, vilket det inte finns 
möjlighet till då det kommer 5-6 direktiv på samma gång. Detta leder i slutändan till resursbrist 
och förseningar i den svenska lagstiftningen. Den lösning respondent 8 ser på detta problem är 
att antingen börja på lagstiftningsprocessen i ett ännu tidigare skede eller att författningen på 
EU lugnar ner tempot och tar ett direktiv i taget.  

Vid implementeringen av det första MiFID direktivet hade den svenska lagstiftningsaparaten 
mer tid på sig som nämnts, vilket innebar att direktivet kunde gå ut på remiss under en längre 
tidsperiod, vilket ledde till att viktiga åsikter kunde samlas in. Vidare fanns det mer utrymme 
till genomförandemöten mellan alla medlemsländer där implementeringen kunde utvärderas 
och diskuteras. Detta finns det inte tid till i nuläget. Något som skapar förhastade beslut och 
ogenomtänkta handlingar. Utöver detta kunde respondent 8 se att implementeringen av MiFID 
skapade en ny utmaning i Sverige, då det var det första direktivet som skapades i vad som kan 
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ses som två led. I det första ledet gjordes EU-direktivet om till svensk lag. Men i det andra ledet 
hände något som den svenska marknaden inte var van vid. EU-kommissionen la fram en 
förordning som beskrev hur genomförandet skulle gå till. I förordningen fanns bland annat 
regler kring mycket av de tekniska detaljer som regelverket innebar.  Många företag förstod 
inte att det fanns två delar att titta på, den svenska lagen och förordningen från kommissionen, 
vilket ledde till missförstånd och feltolkningar.  

Respondent 8 beskrev vidare att regelverket kommer innebära stora förändringar på den 
svenska marknaden. Stora tekniska uppdateringar kommer krävas och för företagen kommer 
implementeringen innebära stora förändringar. Vidare anser respondent 8 att implementeringen 
av direktivet i nuläget kan ses som ett resultat av dålig politisk handlingskraft där förhastade 
beslut tas och genomförs för att visa på handlingsförmåga. Resultatet av detta blir ett direktiv 
som är omöjligt att genomföra på ett bra sätt och kan mer ses som en massa text på ett blank 
papper som i nuläget skapar mer problem för marknaden än vad det gör nytta. Om 
implementeringen genomförs enligt hur lagstiftningsförslaget ser ut idag så kommer många 
företag även få erfara att hela deras affärsmodell behöver ändras. Detta till resultat av det 
omtalade provisionsförbudet. Respondent 8 beskriver att det därför är kritiskt för de svenska 
företagen att redan nu börja utvärdera alternativa affärsmodeller.  

”Så den som är snabb att anpassa sig efter det kommer klara sig mycket bättre affärsmässigt 
än den som väntar längre”. 
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5.9 Innehållsanalys sammanställning  
Nedan kommer vi presentera en sammanställning över de kodord som vi genom innehållsanalys 
fått fram från samtliga intervjuer, kategoriserade enligt identifierade huvud- och undergrupper: 
Faktorerna kommer att kategoriseras efter vilken nivå i implementeringen de har en påverkan.  

EU-nivå:       

Nivå 1: Nivå 2:  Nivå 3:  Nivå 4:  

Tidsaspekt (R1, R8)  Förseningar (R8)     

Harmoni (R2)  Missuppfattningar (R8)     

Koordinationsproblem (R8)       

        

Nationellnivå:        

Processrelaterade: Utformningsrelaterade:      

Tidsbrist (R2, R3, R4, R5, R7) Politisk Handlingskraft (R3, R4, R8)     

Tidsaspekt (R1) Ovisshet (R2, R5, R7)     

Kompromisser (R3) Tolkning (R1, R2)     

Resursbrist (R8) Osäkerhet (R3, R4)      

  Lobbyverksamhet (R3)     

  FI:s Föreskriftsrätt (R5)      

  Processkillnader (R8)     

        

Företagsnivå:        

Tekniska:  Organisatoriska: Finansiella:  Informativa:  

Systemförändringar (R1, R2, R5, R6)  Utbildning (R1, R2, R3, R4, R5, R6) Resurser (R2, R4, R5, R6, R7) Kommunikation (R1, R2, R3, R5, R6) 

Teknisk uppdatering (R3, R4)  Ledarskap (R1, R3, R6, R7) Begränsningar (R3) Tolkningssvårigheter (R1,R2, R3) 

Arbetssättsförändringar (R1)  Medarbetare (R1, R2, R3, R4) Lönsamhet (R4) Lärdom (R1, R2, R4) 

Utbildningsprogram (R1) Arbetsstruktur (R1, R4, R6)    Förändringsvilja/Förlikning (R2, R7)  

Arbetsrutiner (R2) Affärmodellsförändringar (R3, R4, R8)   Förankring (R3, R4) 

Begränsningar (R3) Kompetens (R3, R4, R5)    Individuella önskemål (R6, R7) 

Systemstöd (R3) Kontroll (R1)   Kännedom (R1) 

Övervakning (R7)  Tillit (R1)   Missuppfattningar (R1)  

Anpassningsbarhet (R8) Begränsningar (R3)    Starka viljor (R4) 

  Storlek och komplexitet (R3)   Tydlighet (R4)  

  Mobilisering (R4)    Kunder (R5)  

  Internationella lösningar (R6)    "Dra-åt-samma-håll" (R5) 

  Kundnöjdhet (R6)    Motivation (R6)  

  Nyckelkompetens (R6)   Affärsmöjlighet (R6, R7)  

  Individuella förmågor (R6)    Anpassningsbarhet (R7) 

  Kultur och tradition (R7)    Förändringsambassadörer (R7)  

  Konkurrensparameter (R7)    Säkerställa förståelse (R7)  

  Juridiskt säkerställande (R7)      

 
(Tabell 3 – Sammanställning innehållsanalyser)  
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6. Analys  
I detta kapitel kommer det tidigare presenterade materialet i studien analyseras. Upplägget 
kommer återspegla det tidigare insamlade materialet gällande både teori och empiri, vilket 
även illustreras i vår analysmodell. Vi kommer börja med att diskutera 
implementeringsprocessen, följt av det första MiFID direktivet för att sedan avslutas med en 
diskussion inför den kommande implementeringen av MiFID II. Kapitlet kommer redogöra för 
den information som är av betydelse relaterat till studiens syfte. Detta kommer göras genom 
att diskutera den information som identifierats i empirin att vara av betydelse i förhållande till 
tidigare litteratur. Detta för att hitta de likheter och skillnader som finns och för att sedan 
kunna fastställa vilken information som kan bidra till att förstå studiens syfte. Detta för att  
förklara vilka faktorer som är av betydelse vid implementeringar av finansiella regelverk. 
Kapitlet kommer vidare avslutas med en modell över de faktorer som visat sig vara av betydelse 
vid implementeringen, i relation till implementeringsprocessens olika faser.       

	
 
6.1 Implementering  
Vi har i denna studie utgått utgått från Fixsen et als. (2005) definition av en implementering 
som lyder enligt följande: ”en uppsättning aktiviteter vilka genomförs i syfte att sätta ett känt 
material till praktisk användning”. Respondenterna har förhållit sig till denna definition och 
inga oklarheter har uppstått kring begreppet.  
 
6.1.1 Implementeringsprocessen 
Majoriteten av våra respondenter beskriver att implementeringar av olika slag är ett ständigt 
återkommande fenomen i verksamheten. Detta konstateras av flera respondenter bero på det 
faktum att bankbranschen är en oerhört stor bransch som berörs av väldigt många, väldigt 
omfattande regelverk. Vidare krävs det många tillstånd och licenser för att bedriva denna typen 
av verksamhet vilket medför mycket förändringar och uppdateringar av regelverk, vilket i 
slutändan leder till mycket implementeringar. Oavsett om det gäller en stor implementering av 
ett EU- regelverk eller en liten förbättringsimplementering, så sker de ständigt. Detta innebär 
att verksamheten behöver vara flexibel och anpassningsbar för att klara av de ständiga 
förändringarna. I likhet med Fixsen et al. (2005) som beskriver att implementeringar inte är 
skilda event i verksamheten som sker lite då och då, utan något som ständigt återkommer.  
 
Flera av våra respondenter beskriver att det första stadiet i implementeringsprocessen utgår från 
att tolka regelverket som skall implementeras för att få en klar bild av vad som kommer krävas 
av verksamheten. Därefter gäller det att skapa sig en målbild över vad verksamheten vill uppnå 
med implementeringen. Detta görs genom att inventera företaget för att få en bild över var 
företaget står idag och vad som kommer krävas för att komma dit företaget både vill och måste 

Implementeringsteorier

Erfarenhet	av	implementering	av	
finansiella	regelverk

Betydelsefulla	
implementeringsfaktorer
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komma i och med implementeringen. Detta görs genom en så kallad GAP-analys, vilket har till 
syfte att utvärdera organisationens nuvarande position mot dess önskvärda position efter en 
förändring. Nästa steg är att skapa en klar plan över vad som kommer krävas av företaget för 
att uppnå den uppsatta målbilden. Denna plan skall innefatta allt från vad som tekniskt kommer 
krävas till hur mycket pengar som kommer behövas för att genomföra implementeringen. Efter 
detta kan verksamheten börja med den faktiska implementeringen. Detta är den största 
skillnaden som identifierats genom vår studie. Det faktum att en implementering av ett EU- 
regelverk inte baseras på ett identifierat behov i verksamheten utan sker på tvingande grund, 
ställer stora krav på verksamheterna. Till skillnad från Allio´s (2005) 3-stegs modell som utgår 
från 3 faser i implementeringen, Fas 1 - Behov av förändring, Fas 2 - Faktiskt genomförande 
och till sist Fas 3 - Avslutning (Institutionalisering), så beskriver flertalet av våra  respondenter 
en något annorlunda process.  Detta innebär att det första stegen, Fas 1 – Behov av förändring 
inte finns vad kommer till implementeringar av EU-direktiv. Istället måste verksamheten utgå 
från ett känt material för att sedan anpassa verksamheten utefter detta. Detta innebär att Fixsen 
et als. (2005) 6-stegs modell för implementering kommer se något annorlunda ut när det 
kommer till implementeringar av EU-direktiv. I synnerhet är det de första stegen i modellen 
som berörs.  
 
Utforskande och införande:  
Majoriteten av våra respondenter beskriver att implementeringsprocessen inleds med att förstå 
och tolka det material som skall implementeras. Detta kan i viss mån likställas med att kartlägga 
och förstå materialet, men är svårt att konkretisera som ett behov av förändring. Vidare kan det 
konstateras att det inte finns fullständig information om materialet förrän i ett väldigt sent skede 
av implementeringsprocessen, vilket påverkar förmågan att kunna fatta beslut för att gå vidare 
i processen. Det första steget i modellen, ”Utforskande och Införande”, som utgår från att 
kartlägga och förstå behovet av förändring (Fixsen et al., 2005) ser något annorlunda ut. Vidare 
beskriver Fixsen et al. (2005) att det är viktigt ha fullständig information om förändringen för 
att kunna fatta nästa beslut. Därefter är skall en plan författas, som innehåller uppstrukturerade 
steg för att underlätta det fortsatta implementeringsarbetet. Till sist skall en tidsuppskattning 
göras för att kunna planera hur lång tid förändringen väntas ta. Detta för att underlätta beslut 
och beräkningar vad kommer till vilka resurser som kommer krävas. Det kan konstateras att 
flertalet av de nämnda åtagandena ovan inte är applicerbara när det kommer till en 
implementering av ett EU-direktiv.  
 
Likt flertalet av våra respondenters konstaterande så kommer den slutgiltiga versionen av 
direktivet alldeles för sent för att kunna inväntas, och beslut måste fattas i enlighet med hur 
verksamheten tror att förändringen kommer se ut. Det vill säga på den senaste men inte 
slutgiltiga versionen av direktivet. Vidare är det omöjligt att göra en tidsuppskattning över hur 
lång tid implementeringen kommer ta. Dels så finns det risk att Europaparlamentet skjuter upp 
hela implementeringen, då stora delar av direktivet fortfarande är oklart, sedan finns det risk att 
den svenska lagstiftningsapparaten inte hinner få direktivet i tid och blir försenade med den 
slutgiltiga lagstiftningen. Detta innebär att verksamheterna är drabbade av flertalet 
osäkerhetsfaktorer vad kommer till att få den slutgiltiga versionen av direktivet och i synnerhet 
lagsstiftningen. Detta innebär att det för verksamheten är snudd på omöjligt att göra en rimlig 
uppskattning över hur lång tid implementeringen kommer ta. I enlighet med våra respondenters 
uttalande vill vi därför modifiera det första steget i processen  och kalla det ”Utforskande och 
Tolkning”, utforskande, då det å ena sidan handlar om att utforska den nuvarande verksamheten 
och hur den kommer påverkas, och tolkning å andra sidan, då mycket av arbetet innefattar att 
utvärdera och tolka materialet som skall implementeras.  
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Installation:  
Våra respondenter beskriver utredningen av verksamhetens resurser som ett stort problem, med 
tanke på att det är oerhört svårt att avsätta resurser i verksamheten när det finns så stora 
osäkerheter kring den slutgiltiga versionen av regelverket. I implementeringsprocessens andra 
steg ”Installation”, beskriver Fixsen et al. (2005), hur verksamhetens resurser behöver utredas 
för att kunna fortskrida i implementeringsprocessen. Detta för att skapa optimala förutsättningar 
för den kommande förändringen. Det är viktigt att säkerställa resurser inom finansiering, 
humankapital samt IT och teknik. Vidare bör det i detta steg utredas om mer resurser kommer 
behövas, till exempel mer personal eller ytterligare strukturellt stöd. Respondenten beskriver 
att implementeringen inte kan sätta igång på ”riktigt” förrän den slutgiltiga versionen har 
kommit, och det är väldigt svårt att behålla intresset och energin uppe hos personalen när 
implementeringen präglas av ständiga förseningar. Det är lätt att tappa intresset och hitta andra 
arbetsuppgifter som är mer intressanta och givande.  Vidare beskriver respondenten att det är 
svårt för verksamheten av avsätta resurser till projektet när det är osäkert vad det till 100 % 
kommer innebära. Hur stora tekniska förändringar innebär det? Hur mycket kommer det kosta? 
Vad kommer behöva ändras i dokumentation, arbetsrutiner med mera. Utan svar på frågor som 
dessa är det väldigt svårt att planera och avsätta resurser för att genomföra arbetet. 
Respondenten beskriver att det därför ligger ett stort ansvar på projektets ledning för att 
informera och hålla resurser tillgängliga för det datum då implementeringen förväntas ta fart. 
Detta är alltid ett stort problem då det både är kostsamt och svårt att hålla resurser på ”stand-
by” likt detta. Något som dock är oundvikligt när implementeringen präglas av stor osäkerhet.  
 
Implementeringsstart:  
Under våra intervjuer betonade våra respondenter med stor tydlighet att det är väldigt 
individuellt vilken anpassningsförmåga medarbetarna har, och att detta spelar stor roll vid 
implementeringen. Det är viktigt att ta vara på de medarbetare med hög anpassningsförmåga 
för att förmedla förändringen till dessa i första steget, och att i nästa steg låta dem informera 
övriga medarbetare, då deras lätthet inför förändringen kan bringa positivitet till hela 
verksamheten, något som annars kan vara svårt att lyckas med. Likt alla andra förmågor så 
berättar respondenterna att anpassning är mycket individuellt och vissa är mer villiga än andra. 
Det är därför viktigt att beakta att förändringen kommer ta olika lång tid för olika medarbetare 
att genomföra. Det är därför också viktigt att hitta olika metoder för att hantera förändringen. 
Olika inlärningstekniker är ett sätt att hantera detta. En av våra respondenter exemplifierar detta 
genom att berätta hur deras inlärning inför förändringar likt detta förmedlas i både text, tal och 
genom video. Allt för att underlätta för medarbetarna när det kommer till att ta till sig 
förändringen. Detta har i den aktuella verksamheten visat sig vara mycket effektivt då 
medarbetarna kan använda sig av den metod som känns mest bekväm och då enklare förstå vad 
förändringen innebär. Vidare beskriver flertalet respondenter hur viktigt det är att i ett tidigt 
skede kommunicera ut förändringen i verksamheten och vad den kan tänkas innebära. Detta för 
att avdramatisera det hela och i ett tidigt skede skapa förståelse för vad som kommer behöva 
göras. Fixsen et al. (2005) beskriver i steget ”implementeringsstart” hur viktigt det är att inte 
låta organisationen överväldigas av förändringen och vad den kommer innebära. Vidare är det 
viktigt att beakta att förändringen kommer vara mer eller mindre dramatiskt för olika delar och 
olika personer i verksamheten. Det är därför viktigt att skapa struktur i förändringen för att göra 
den mindre dramatisk och hanterbar. Stora delar av detta steg i implementeringsprocessen 
bekräftas av våra respondenter.  
 
Full implementering:  
En stor skillnad mellan våra olika respondenters uttalanden och Fixsen et al. (2005) har kunnat 
identifieras. Till att börja med kan det vara svårt att se några fördelar med implementeringen, i 
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alla fall hos de medarbetare som hårdast berörs. EU-direktiv innebär överlag en större del 
administrativt arbete, än vad som tidigare funnits. Nya rapporter skall skickas, mer information 
skall insamlas och dokumenteras, något som t.ex. rådgivarna hos de finansiella förmedlarna 
inte alltid uppskattar. Administrativt arbete ligger i många fall långt ifrån den säljarroll som 
rådgivarna normalt vis har och det kan därför vara svårt för många att se fördelarna med det 
nya arbetssättet. Steget ”full implementering” anses genomfört först då alla delar i 
verksamheten har anpassat sitt arbetssätt och sina rutiner efter det nya materialet. Vidare bör de 
vunna fördelarna med implementeringen börja synas (Fixsen et al., 2005). I detta steg kan en 
stor skillnad identifieras i jämförelse med majoriteten av våra respondenters uttalanden. Vidare 
kan det vara svårt att hitta motivationen hos medarbetarna till att förändra ett i deras tycke 
fungerande arbetssätt, till ett nytt som innebär flertalet uppgifter liggandes långt ifrån deras 
önskade arbetssätt. Utöver detta så bekräftar majoriteten av våra respondenter att stora delar av 
implementeringen handlar om att anpassa sitt arbetssätt och sina rutiner utefter det nya 
materialet. Enligt flertalet respondenter kan detta med fördel göras genom att anpassa de 
datorsystem som rådgivarna arbetar utefter för att de utan egentlig vetskap ska genomföra stora 
delar av vad det nya direktivet kräver utan att reflektera över det. Detta fungerar dock inte med 
allt då vissa saker, som t.ex. mer dokumentation kräver en ansträngning från rådgivaren.  
 
Fortsatt kunskapsutveckling/Innovation:  
Att uppmärksamma organisationen och medarbetarnas förmåga att hantera förändringar, samt 
att reflektera över vilka lärdomar som kan tas från implementeringen är något som majoriteten 
av våra respondenter beskriver ofta saknas vid implementeringar i deras organisation. En 
respondent beskriver att de är dåliga på att dokumentera vad som har gått bra och vad som har 
gått mindre bra, då det oftast inte finns tid till att reflektera över det. I bankbranschen kommer 
ständigt överlappande implementeringar, och det finns oftast inte tid till att sätta sig ner och 
reflektera över vad som har gått bra och vad som kunde gått bättre. Dock poängterar en 
respondent att det alltid finns med i baktankarna, men att det sällan skrivs ner och det är därför 
lätt att glömma inför nästa process. Respondent 4 exemplifierar detta genom känslan ”Man lär 
sig alltid ska jag säga. Men jag tror att det är såhär ibland att när det inte finns en tydlig 
formell process kring att till exempel implementera sådana här större förändringar, då blir det 
alltid lätt till att uppfinna hjulet på nytt”. I det sista steget ”Fortsatt kunskapsutveckling/ 
innovation” beskriver Fixsen et al. (2005) hur viktigt det är att reflektera över de lärdomar som 
kan tas med från implementeringen. Det gäller att uppmärksamma organisationen och 
medarbetarnas förmåga att hantera förändringar, för att inför nästa implementering kunna 
använda den till sin fulla potential.  Detta steg anser vi därmed faller bort något när det kommer 
till implementeringar av finansiella regelverk. Vi anser dock att någon form av reflektion över 
detta är nödvändigt för att undvika upprepande av misstag i organisationen. Sedan om det 
behöver finnas en formell process för att dokumentera detta, eller om det räcker med någon 
form av enklare utvärdering där de viktigaste åsikterna uppmärksammas anser vi beror på 
vilken typ av implementering det rör sig om. I fallet MiFID vill vi påstå att det med fördel 
kunde upprättats ett mer formellt dokument för att underlätta den kommande implementeringen 
som i många avseenden liknar den föregående. I detta steg finns det alltså stor potential till 
förbättring hos de undersökta verksamheterna.  
 
Långsiktig hållbarhet:  
I det sjätte och sista steget ”långsiktig hållbarhet” skall det implementerade materialet 
institutionaliseras i verksamheten. Det gäller att göra det till en naturlig del av organisationens 
arbetssätt (Fixsen et al., 2005). Detta konstateras som viktigt hos majoriteten av våra 
respondenter, där en specifikt konstaterar att detta steg handlar mycket om övervakning. Att 
övervaka så att reglerna verkligen följs och att de inte slutar följas efter ett tag för att 
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organisationen släppt taget om det implementerade materialet. Detta anser en respondent vara 
av stor betydelse då det finns ett starkt ekonomiskt incitament om reglerna inte skulle följas. 
Böter kan utfärdas till de som inte följer regelverket, och detta är något man av självklara 
anledningar helst vill slippa. Därför är det inte enbart en fråga om att försöka uppfylla vad 
regelverket kräver, utan det är ett måste. Vår sjätte respondent exemplifierar detta genom att 
beskriva hur ”failure-is-not-an-option”-mentaliteten måste finnas genomgående i hela 
verksamheten.  
 
Slutligen kan det alltså konstateras att Fixsen et als. (2005) 6-stegs modell för implementering 
i övergripande drag följs av dem undersökta organisationerna, men undantag för de incitament 
som styr implementeringen. Vid implementeringar av EU-direktiv är det inte ett behov i 
verksamheten som styr implementeringen, utan det gäller istället att tolka och få förståelse för 
ett  givet material. Vidare kan det konstateras att stora delar av implementeringsprocessen 
präglas av den tidspress som det innebär att implementera EU-direktiv. Detta framställs som ett 
stort problem av majoriteten av våra respondenter, som konstaterar att tidspressen och 
ovissheten i sammanhanget ställer till det i implementeringsprocessen. Vidare kan det 
konstateras att det femte steget, vilket innefattar att ta lärdom inför kommande 
implementeringar innefattar en hel del förbättringspotential i de undersökta verksamheterna. 
Ingen av våra respondenter framställer att det finns en formell process för att dokumentera vad 
som gått bra/mindre bra i tidigare implementeringar. Detta ser vi som ett potentiellt problem då 
det är lätt att upprepa misstag som tidigare gjort i de fall nyckelpersoner i implementeringen 
försvinner. Risken finns alltid att personer i verksamheten lämnar sin post och går vidare, 
händer detta kan mycket kunskap försvinna och det är därför viktigt att dokumentera för att 
säkerställa att informationen finns kvar inför kommande projekt. Det bör visserligen här beaktas 
att det redan råder tidspress vad kommer till implementeringar av EU-direktiv, men inför 
kommande implementeringar kan detta vara en faktor som istället sparar tid, då uppenbara 
misstag kan undvikas.  
 
6.1.2 Implementering av EU-direktiv 
Det kan konstateras att förändringstakten och därmed implementeringstakten är hög i 
finansbranschen. Majoriteten av våra respondenter konstaterar att implementeringar är ett 
konstant fenomen snarare än enskilda händelser. Vidare kan det konstateras att tidspressen är 
hög när det kommer till implementeringar av finansiella regelverk, i synnerhet EU-direktiv 
(Shah, 2005). Detta beskrivs av flertalet respondenter att ha och göra den höga  
förändringstakten i marknaden samt det faktum att marknaderna måste regleras för att inte stå 
offer för krascher. Att implementeringarna sedan behöver ske under enorm tidspress beskrivs 
bero på att länderna vill visa politisk handlingskraft. Att reglera marknaderna för att undvika 
kriser, känns självklart, men det finns två sidor av myntet, där de verksamma aktörerna måste 
tas hänsyn till för att inte fullständigt tappa möjligheten till att kunna bedriva en lönsam 
verksamhet. Direktiven ställer stora krav på de verksamma aktörerna, vad kommer till att 
förändra system och rutiner, något som i de flesta fall är väldigt kostsamt. Flertalet respondenter 
beskriver hur de upplever att regelverken gynnar de organisationer som har stora ekonomiska 
muskler, och missgynnar de mindre där de kan vara svårt att hitta finansiering och tillslut 
lönsamhet i att implementera direktiven. Implementering av EU-direktiv är som tidigare nämnts 
inte valbart och kostnaden är därmed ett faktum. Antingen så implementeras reglerna till en 
stor kostnad, eller så kommer verksamheten sanktioneras till följd av att de inte följt reglerna, 
en om möjligt ännu högre kostnad.  
 
Vidare kan det konstateras att det inte enbart på organisationsnivå finns en stor tidsbrist, utan 
också på nationell nivå hos de lagstiftande enheterna. Vår åttonde respondent beskriver hur det 
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även på nationell nivå finns en stor tids- och resursbrist till följd av att EU begär implementering 
av flertalet olika direktiv på marknaderna under samma period. Detta ger till resultat att 
lagstiftningen inte hinner få klart de nationella lagarna i tid och ännu mindre tid återfinns till 
implementeringen hos organisationerna på marknaden. För att komma till rätta med detta 
problem har de svenska lagstiftarna under senare tid fått påbörja lagstiftningsprocessen i ett 
tidigare skede, innan hela direktivet är klart. Detta genererar, av uppenbara skäl, problem i 
senare skede om reglerna inte kommer att se ut som det tidigare trotts. Den konkreta lösning 
som ses på detta problem från både vår respondents synvinkel och teorin är att EU lugnar ner 
takten till vilken dem författar nya direktiv för att ge tid åt de verksamheter som står inför den 
stora utmaningen att implementera och sedan agera utefter direktiven (Skarph, 2014). 
Ytterligare ett problem som uppmärksammats är att direktiven inte alltid är helt genomtänka 
när de ställs inför att implementeras. De krav som ställs kan innebära att oerhörda förändringar 
behöver göras, som inte reflekterats över då direktiven formulerades. Detta kan innebära stora 
konsekvenser för dels hela marknaden men också för de enskilda organisationerna. 
Implementeras ett regelverk på fel sätt, där det finns konsekvenser det inte reflekterats över, så 
kan det få stora följder för fortlevnaden av hela marknaden. Därför gäller det att direktiven 
utformas, författas och implementeras med största försiktighet.  
 
Lamfalussymodellen:  
Vår åttonde respondent beskriver hur nivå 2-reglerna på senare tid börjat försenas mer och mer. 
Så nära inpå som några månader innan regelverket skall vara genomfört så kommer de ut. Detta 
innebär att det blir omöjligt att efterleva reglerna till 100 %, då nivå två ofta innebär att stora 
systemförändringar behöver göras, något som inte sker på några månader. I enlighet med 
Lamfalussymodellen så formuleras direktiven på fyra nivåer, där nivå ett och nivå 2 
huvudsakligen har att göra med regelverkets utformning (European Union, 2007; Shaub, 2005; 
Slaughter & May, 2007). På första nivån formuleras regelverket och på andra nivån formuleras 
de tekniska detaljerna. Även på nationell nivå finns det alltså problem vid genomförandet. 
Regelverken tenderar också att bli mer komplicerade och svårtolkade, vilket gör att processen 
ytterligare förlängs innan den färdiga svenska lagstiftningen kan presenteras. Regelverket 
måste innan lagstiftningen författas tolkas, gå ut på remiss och sedan formuleras, vilket tar 
längre tid ju mer det finns att tolka och förstå. Vår åttonde respondent ser dock inte detta som 
ett större problem för organisationerna  på marknaden, då de till stora delar kan utgå från det 
färdiga direktivet vid implementeringen och behöver inte invänta den svenska lagstiftningen. 
Dock kan det innebära problem om den svenska lagstiftningen skiljer sig från direktivet, vilket 
är möjligt då EU enbart utfärdar ett minimiharmoniseringsdirektiv vilket innebär att det finns 
utrymme för de nationella lagstiftarna att ytterligare intensifiera reglerna. Något som 
förekommer och som befaras förekomma vad kommer till MiFID II. Ett exempel är det 
omtalade provisionsförbudet som diskuteras i det svenska lagstiftningsförslaget.  
 
Respondent 8 beskriver att förfarandet fungerade vid implementeringen av första MiFID 
direktivet, men i de följande direktiven har tiden blivit knapp och denna del ges mindre och 
mindre uppmärksamhet. Att tiden är knapp leder enligt respondent 8 till förhastade beslut och 
ogenomtänkta handlingar. Trots att Lamfalussymodellen tagits fram för snabba på 
lagstiftningsförfarandet (Torstensson, 2005), så finns det delar som fortfarande tar lång tid och 
som ställer till stora problem i implementeringsprocessen. Fördelarna som finns med att 
lagstiftningen sker enligt Lamfalussymodellen är att lagstiftningen skall gå snabbare genom att 
den genomförs i två steg, enligt nivå 1 och nivå 2. Detta för att Europa Parlamentet skall kunna 
ta fram direktivet utan att behöva oroa sig för de tekniska detaljerna (Maiscocq, Varone & 
Visscher, 2008). Detta ställer dock till det i ett senare led då nivå 2 regelverket med alla tekniska 
detaljer nu kommer i ett allt för sent skede, och hinner därmed inte implementeras i tid. Vidare 
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skulle Lamfalussymodellen innebära att mer tid kunde ges åt att samla in relevanta åsikter och 
därmed skapa en bild av direktivet påverkan hos aktörerna. Detta fungerar i teorin, men in 
praktiken ges mindre och mindre tid åt detta förfarande. Det kan därmed konstateras att 
framtagandet enligt Lamfalussymodellen inte är vattentätt och det finns fortfarande stor 
potential till förbättring. Det kan därmed konstateras att problem i implementeringsprocessen 
finns redan på första nivån, hos Europaparlamentet där direktiven tas fram. Det råder genom 
hela implementeringsprocessen tidsbrist, från att första beslutet tas tills att implementeringen 
är genomförd hos aktörerna. Vidare är det svårt att hitta en bra lösning på detta problem, då 
marknaden präglas av en hög förändringstakt, vilket kräver ständiga uppdateringar. 
 
6.1.3 Påverkande faktorer/Identifierade hinder  
Genom den analys vi genomfört kan det konstateras att implementeringen av finansiella 
regelverk påverkas av en mängd olika faktorer, alla av olika karaktär med olika stor påverkan. 
Detta bekräftas även i teorin, där Alamsjah (2011) och Ranjbar & Shirazi (2014) beskriver hur 
en implementerings framgång är beroende av flertalet faktorer i verksamheten. Flertalet av de 
faktorer vi identifierat återfinns i den sammanställande tabell som tagits fram i teorin (Se tabell 
1). Dessa faktorer ser vi av mer allmän påverkan på implementeringsprocesser, medan 
resterande ses vara av mer specifik karaktär när det kommer till implementeringar av finansiella 
regelverk, t.ex. MiFID. I tabell 4 ses de faktorer som återfinns i både teori och empiri markerade 
med grönt tillhörande rubriken ”Allmän påverkan” och de faktorer som enbart återfinns i empiri  
markerade med rött tillhörande rubriken ”Specifik påverkan”.  
 
Vidare kan det konstateras att det finns faktorer som påverkar implementeringen på 3 olika 
nivåer. Internationell nivå, nationell nivå och företags nivå. Detta innebär att det reellt sett sker 
3 överlappande implementeringar, på olika nivåer. Vi har valt att fokusera på den 
implementering som sker på företagsnivå och kommer således i första hand att analysera denna. 
Vidare har implementeringarna på resterande nivåer stor påverkan på företagens 
implementering, varvid vi kommer beakta den påverkan dessa faktorer har. För att exemplifiera 
detta nämner samtliga respondenter den tidspress som finns från Europaparlamentet vad 
kommer till att implementera direktivet i organisationen under en mycket kort tidsfrist. Den 
implementeringsfrist EU har satt påverkar därmed implementeringen hos företagen. Vidare kan 
det konstateras att detta är ett känt faktum när det kommer till implementeringar av EU- 
regelverk, där Shah (2005)  och Torstensson (2005) konstaterar att EU- regelverk är kända för 
sin höga komplexitet och korta implementeringsfrist.   
 
De faktorer som är av extern karaktär kan konstateras i huvudsak finnas på EU-nivå samt 
nationell nivå, där företaget saknar kontroll över vad som händer. Vidare kan ett fåtal faktorer 
av extern karaktär identifieras på företagsnivå, t.ex. viss teknisk uppdatering som erhålls från 
externa leverantörer. Att faktorerna är av extern karaktär har stor betydelse, då företaget själva 
inte kan påverka utfallet av faktorn. Detta kan vara ett stort hinder vilket majoriteten av våra 
respondenter uppmärksammat. Speciellt när det kommer till uppdateringar av tekniska system 
vilka befinner sig hos externa leverantörer. Detta leder i många fall till långa ledtider, vilket 
påverkar företagets förmåga att implementera förändringen i tid. Flertalet av våra respondenter 
berättar att detta i samband med att regleringarna ofta färdigställs i ett sent skede av 
implementeringsprocessen leder till stora svårigheter vid implementeringen. Fås inte direktivet 
i tid, så kan beställning inte läggas till den externa IT-leverantören, vilket i slutändan leder till 
att hela projektet blir försenat. Med detta kan det alltså konstateras att faktorerna vilka påverkar 
implementeringen finns på olika nivåer och är av olika karaktär.  
 



	 52	

Ur tabellen nedan kan det ses att övervägande ”Specifika faktorer” har identifierats, vilket 
innebär att vi ser en direkt koppling till den särskilda implementeringen av finansiella regelverk. 
De faktorer som identifierats som specifika är av både intern och extern karaktär, vilket innebär 
att företaget har kontroll över vissa medans de saknar kontroll över andra (Alamsjah, 2011; 
Ranjbar & Shirazi, 2014). implementeringen ofta hänger ihop och påverkas i många fall av en 
faktor högre upp i kedjan.  
 
EU-nivå:       

Nivå 1: Nivå 2:  Nivå 3:  Nivå 4:  

Tidsaspekt   Förseningar      

Harmoni   Missuppfattningar      

Koordinationsproblem        

        

Nationellnivå:        

Processrelaterade: Utformningsrelaterade:      

Tidsbrist  Politisk Handlingskraft      

Tidsaspekt  Ovisshet      

Kompromisser  Tolkning      

Resursbrist  Osäkerhet      

  Lobbyverksamhet      

  FI:s Föreskriftsrätt      

  Processkillnader      

        

Företagsnivå:        

Tekniska:  Organisatoriska: Finansiella:  Informativa:  

Systemförändringar  Utbildning  Resurser  Kommunikation  

Teknisk uppdatering  Ledarskap  Begränsningar  Tolkningssvårigheter  

Arbetssättsförändringar  Medarbetare  Lönsamhet  Lärdom  

Utbildningsprogram  Arbetsstruktur    Förändringsvilja/Förlikning  

Arbetsrutiner  Affärmodellsförändringar    Förankring  

Begränsningar  Kompetens    Individuella önskemål  
Systemstöd  Kontroll    Kännedom  

Övervakning  Tillit    Missuppfattningar  

Anpassningsbarhet  Begränsningar    Starka viljor  

  Storlek och komplexitet    Tydlighet  

  Mobilisering    Kunder  

  Internationella lösningar    "Dra-åt-samma-håll"  

  Kundnöjdhet    Motivation  

  Nyckelkompetens    Affärsmöjlighet  

  Individuella förmågor    Anpassningsbarhet  

  Kultur och tradition    Förändringsambassadörer  

  Konkurrensparameter    Säkerställa förståelse  

  Juridiskt säkerställande      

 (Tabell 4 – Påverkande faktorer, ”Allmän- och specifik påverkan”)  
 
Vidare kan det ses att faktorerna på företagsnivå delats upp i ytterligare fyra underkategorier, 
tekniska, organisatoriska, finansiella och informativa. Detta för att förstå vilken del av 
verksamheten som påverkas. Under den första underkategorin tekniska faktorer, återfinns till 
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största delen faktorer vilka kan härledas till företagets tekniska system. Dessa faktorer berättar 
majoriteten av våra respondenter att företaget har liten kontroll över. Systemen levereras ofta 
av externa leverantörer, vilka i regel har långa ledtider när det kommer till förändringar. 
Flertalet respondenter uppmärksammar detta som ett stort problem då stora delar av 
framgången vid en implementering ligger i att kunna få fram ett fungerande system vilket 
organisationens medarbetare arbetar i. Detta där de utan egentlig vetskap uppfyller kraven för 
det nya regelverket genom att bara följa de steg systemet tar dig igenom. Vidare nämner flertalet 
respondenter att ytterligare en stor utmaning ligger i att få alla system kompatibla med varandra. 
Ofta används flertalet system bakom ett huvudsystem, vilket medarbetarna arbetar i. Att få 
dessa bakomliggande system kompatibla med varandra och med de nya reglerna är en stor 
utmaning som ofta tar lång tid.  
 
I nästa underkategori återfinns de faktorer som kategoriserats som organisatoriska, och 
påverkas av organisationens uppbyggnad. Här återfinns flertalet allmänna faktorer, vilka vi 
påträffat i den implementeringsteori vi bearbetat. Exempel på faktorer i denna kategori är 
utbildning, ledarskap, medarbetare och kompetens . Dessa faktorer har en klar påverkan på 
implementeringsprocessen och således även på implementeringsprocessen av finansiella 
regelverk. Ovan nämnda faktorer nämner majoriteten av våra respondenter som oerhört viktiga 
att ta hänsyn till. Att utbilda personalen i de nya systemen ses som en starkt påverkande faktor, 
och något organisationerna riktar stor uppmärksamhet till. Detta sker i de olika organisationerna 
genom olika metoder, där flertalet respondenter nämner utbildningsprogram på organisationens 
interna hemsida, Q&A´s, videoutbildningar, förståelsetester och olika licensieringar. Dessa 
metoder används enligt respondenterna dels för att utbilda personalen i det nya materialet, men 
också för att försäkra sig om att de fått förståelse för vad det innebär. Därför används olika 
metoder för att försäkra sig om personalens förståelse innan materialet ses som avklarat. Detta 
kan handla om olika tester som utförs på datorn eller avlyssningar av rådgivningssamtal, detta 
för att försäkra sig om att personalen inte bara gått igenom materialet utan också förstått det. 
Ett led för att försäkra sig om att samtliga medarbetare är med på vad som gäller i de fall 
kontroller från avsedda myndigheter skulle inträffa.  
 
Faktorerna i denna kategori påverkas alltså av organisationens uppbyggnad och dess inarbetade 
rutiner. Detta innebär att faktorer så som storlek, komplexitet, kultur, tradition, juridik, 
konkurrenter med flera påverkar. Samtliga faktorer kan härledas till organisationens 
utformning, där flertalet respondenter konstaterar att organisationens uppbyggda rutiner 
normalt sett brukar förändras i samband med implementeringar av finansiella regelverk. Vidare 
nämner flertalet respondenter att företagets storlek och komplexitet ofta avgör hur lätt eller 
svårt det är att implementera materialet. I stora, komplexa organisationer krävs ofta mer för att 
implementera materialet, medan det ofta går lättare i mindre organisationer, avseende 
arbetsrutiner och arbetsstruktur (Hrebiniak, 2006). Vidare nämner en respondent hur viktigt det 
är att se implementeringen som en möjlighet trots att det i förekommande fall ofta ses som 
något negativt. Att använda implementeringen för att skapa en fördel jämtemot konkurrenter 
anser respondenten är viktigt, då det kan generera högre kundnytta och hjälpa företaget till 
bättre lönsamhet. Genom att ligga i framkant av implementeringen, kan företaget skapa bättre 
förutsättningar än dess konkurrenter och på så sätt skapar implementeringen en användbar 
konkurrensparameter. Detta ser vi som ett mycket intressant resonemang, då det skapar 
förutsättningar till att göra den tvingande implementeringen till en lönsam investering. Något 
som flertalet organisationer troligtvis inte reflekterat över, men verkligen kunde dra nytta av.  
 
Vår tredje underkategori vilken innefattar de faktorer som är av finansiell karaktär, ser vid första 
anblick aningen tom ut. Detta beror på, som tidigare nämnt att implementeringen är tvingande 
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och de resurser som behövs tillsätts för att klara av processen. Majoriteten av våra respondenter 
konstaterar att processen att implementera ett direktiv är kostsam och resurskrävande, men då 
det inte finns något val måste resurserna sättas till. Flertalet respondenter nämner att 
misslyckande inte är ett alternativ och de resurser i form av pengar, personal med mera sätts till 
för att klara av implementeringen inom utsatt tid. Det finns dock en finansiell faktor vilken 
väcker vårt intresse, lönsamhet. Hur skall organisationen få fortsatt lönsamhet om hela 
affärsmodellen behöver ändras till resultat av regelverket. Detta är en fråga som väckt stor 
uppmärksamhet hos majoriteten av våra respondenter, och något som verkligen behöver ägnas 
uppmärksamhet åt. Att ändra hela verksamhetens affärsmodell kräver i sig stora resurser, och 
är något som utöver implementeringen kan tyckas överväldigande. Detta är dock ett måste, och 
kommer blir mer än aktuellt när implementeringen av MiFID II blir verklighet. Vi anser i likhet 
med flertalet av våra respondenter att detta är en fråga av högsta aktualitet, och något som 
organisationerna på marknaden behöver börja arbeta med i rappet om de inte redan gjort det. 
Att utveckla alternativa affärsmodeller för att klara av ett eventuellt ersättningsförbud kommer 
vara avgörande för organisationernas överlevnad på marknaden.  
 
Något som blir en stor utmaning i vår sista underkategori är då regelverket är snudd på 
oförståeliga enligt flertalet respondenter. Regelverken som blir allt mer tekniska är utmanande 
att tolka, och lämnar allt för mycket oklart. Detta leder till att det är svårt att kommunicera ut 
exakt vad förändringen kommer innebära till resterande medarbetare i verksamheten. Detta 
leder till svårigheter att förankra förändringen och det blir utmanande att få alla att arbeta efter 
samma mål. Är ovissheten stor kommer motivationen försvinna och förändringen blir tung att 
ro i land. Vidare kan detta leda till missuppfattningar, då tydligheten är obefintlig. Ett resultat 
av dålig framförhållning från i första hand Europaparlamentet håll. Finns det stora oklarheter 
kvar i ett sent skede av implementeringsprocessen första steg så kommer resterande delar vara 
svåra att hålla samman. För att klara av detta beskriver flertalet respondenter hur viktigt det är 
att ha en anpassningsbar verksamhet som på ett enklare vis kan hantera förändringarna. Är 
verksamheten anpassningsbar kommer det bli enklare att förmedla förändringen och lättare att 
inkorporera den i verksamhetens rutiner. Denna underkategori innefattande faktorer av 
informativ karaktär relaterar till största del till det faktum att regelverken som finns på 
finansmarknaden är stora, tunga och svåra att tolka. Detta innebär en rad komplikationer vid 
implementeringen som gemensamt kan relateras till hur informationen tas om hand i 
verksamheten. Samtliga respondenter beskriver att regelverken är väldigt komplexa och svåra 
att tolka, vilket leder till problem av olika karaktär när informationen skall kommuniceras ut i 
verksamheten. I överensstämmelse med implementeringsprocessens sista steg så är det viktigt 
att att förankra förändringen i verksamheten (Fixsen et al., 2005). 
 
Det kan sammanfattningsvis konstateras att listan över påverkande faktorer kan göras lång och 
beroende på den specifika organisationens egenskaper kommer förutsättningarna för 
implementeringen förändras och därmed vilka faktorer den kommer påverkas av (Kuhl & 
Cunha, 2013). Implementeringsprocessen är konstaterat även starkt beroende av det material 
som skall implementeras varvid vi kommer fortsätta vår diskussion i förhållande till 
implementeringen av det kommande direktivet MiFID II.  
 
6.2 MiFID  
6.2.1 Implementeringsprocessen 
De respondenter som medverkat i båda implementeringarna beskriver implementeringen av det 
första MiFID direktivet som utmanande, dock av andra anledningar än vad de befarar att den 
kommande implementeringen kommer vara. Implementeringen av det första MiFID direktivet 
skedde enligt Lamfalussymodellen vilken diskuterats ovan (Slaughter & May, 2007). Det första 
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MiFID direktivet var i enlighet med det kommande en stor teknisk utmaning, och ledde därför 
till stora förändringar i organisationerna. Regelverket var det första på så komplex nivå, vilket 
ledde till att stora systemförändringar behövde göras. En respondent beskriver att 
implementeringen av MiFID I i vissa avseenden kan likställas med implementeringen av senare 
tidens investeringsrådgivning. Innan regelverkets implementering var det relativt fritt vad 
kommer till hur investeringsrådgivning skulle gå till på de finansiella marknaderna (SOU 
2015:2). I och med implementeringen blev detta en mer reglerad process och det fanns nu 
uppsatta steg som skulle följas. Utöver detta nämner flertalet respondenter att en stor utmaning 
vid implementeringen av det första MiFID direktivet fanns i att genomföra den 
kundklassificering som regelverket krävde. Kunderna skulle nu klassificeras som professionella 
eller icke-professionella, ett tidskrävande och gediget arbete som krävde stora resurser, både 
vad kommer till personal och tid.  
 
6.2.2 Erfarenheter och svårigheter   
Den mest återkommande erfarenheten våra respondenter nämner är det faktum att 
implementeringar tar tid, kraft och resurser. En utav våra respondenter exemplifierar detta på 
ett ypperligt sätt genom att beskriva implementeringen av finansiella regelverk likt MiFID som 
en trögrörlig materia, vilken tar tid att inkorporera i verksamheten. En stor utmaning som 
flertalet respondenter uppmärksammar är att få alla medarbetare med på samma tåg. Det är en 
stor utmaning att få alla att arbeta efter samma mål och principer, om de upplever att det redan 
finns ett fungerande arbetssätt. Detta innebär att mycket uppmärksamhet behöver riktas till att 
informera varför implementeringen är nödvändig. Utöver detta nämner två respondenter att det 
var en stor utmaning att inkorporera allt vad regelverket krävde i rådgivningsmötet, men att 
samtidigt lyckas hålla mötet inom en för kunden, rimlig tidsram. En respondent exemplifierar 
detta genom att berätta att om mötet skulle ha genomförts enligt regelverksjuristernas 
tidsuppfattning, för att få med allt så skulle det tagit 4 timmar. Skall det däremot vara 
acceptabelt för kunden så kan mötet inte vara längre än 1 timme. Detta var därför en stor 
avvägning som fick göras för att både göra kunderna och de interna juristerna nöjda.  
 
6.3 MiFID II 
6.3.1 Implementeringsstatus 
De flesta respondenter menar på att de fastnar i implementeringens första stadie, där 
referensgrupper utvärderar och försöker tolka de delar av regelverket som finns i nuläget och 
hålla koll på vilka förändringar som sker i MiFID II:s innehåll. Regelverket är till för att främst 
öka investerarskyddet och skapa en sundare konkurrens på marknaden, och i praktiken har det 
visat sig att medarbetare kan se på en tvingande implementering från fel perspektiv, det vill 
säga som en kostnad och ett hinder, än att se möjligheterna som regelverket faktiskt kan 
medföra. MiFID II är ett mycket tekniskt direktiv vilket sätter stora krav på aktörernas tekniska 
resurser (Zeb, 2014). I dagsläget har det uppmärksammats att den tekniska graden med 
direktivet är mer komplex än marknaden är redo för, vilket har inneburit att tidsförskjutningar 
skett för att kunna hantera denna komplexitet (European Commission, 2016). Majoriteten av 
respondenterna har påpekat besvären som förekommer när regelverket är ofullständigt och 
skjuts upp, då det bromsar upp implementeringsprocessen. 
 
Därför är det viktigt för referensgrupperna att redan tidigt förstå innebörden av förändringen 
och vilka effekter den kommer att ha för organisationen, för att i sin tur kunna förmedla detta 
till övriga medarbetare för att undvika missförstånd. Ett misstag många företag gör när de 
exempelvis skall implementera en ny modell i organisationens arbetsstruktur, är att de fokuserar 
mer på själva modellen än implementeringsprocessen. Det vill säga att göra upp en plan och 
redan i ett tidigt stadie veta hur processen skall se ut framöver, vilket är en viktig del för att 
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kunna genomföra en viktig  (Hrebiniak, 2006). För att lyckas med en implementering på ett bra 
sätt skall det noga tänkas igenom hur implementeringen skall gå till och vilken nytta den 
kommer att få i organisationen (Ranjbar & Shirazi, 2014). Ett fåtal referenser påpekade även 
att i dagsläget, när regelverket fortfarande är oklart, är det viktigt att veta var i 
implementeringsprocessen som organisationen befinner sig i. Det finns en risk i att 
implementera för mycket, och lägga för mycket pengar och personal på implementeringen som 
sedan kan ändras. Därför skall implementeringsprocessen inte vara före framställandet av 
regelverket. 
  
6.3.2 Identifierade problemområden och eventuella konsekvenser av implementeringen 
En del av respondenterna tror dock att denna marknadsförändring inte behöver resultera i ett 
minskat antal investerare, då behovet av finansiell rådgivning alltid kommer att finnas kvar 
oavsett om priset höjs en aning. En av respondenterna menade att de har svårt att se att redan 
befintliga kunder skulle avstå från de finansiella tjänster som erbjuds. Ett problemområde som 
togs upp av en respondent är att direktivet är att så pass svårtolkat att det finns en risk att det 
missuppfattas bland medarbetarna, framför allt i ett läge där regelverket inte är fullständigt. 
MiFID II har bemötts av motgångar både från organisationerna som berörs av regelverket på 
grund av att det har en direkt påverkan på deras försäljning, men även av marknaden i stort på 
grund av dess komplexa innehåll och begränsade  tidsram för införandet (Basar, 2015). På en 
organisationsnivå bör det förväntas administrativa, ekonomiska och tekniska konsekvenser och 
på en marknadsnivå för rådgivning kan införandet av MiFID II påverka volymen av investerare 
och rådgivare som är aktiva på rådgivningsmarknaden. Skulle det visa sig att den svenska 
lagstiftningen blir strängare än direktivet kräver kan detta vara direkt sårande på utbudet 
rådgivning (Svenska Försäkringsförmedlare Förening, 2011). 
 
I princip samtliga respondenter enades om att det största problemområdet med att implementera 
MiFID II är tidsaspekten och den under den begränsade tid som organisationerna på den 
finansiella marknaden förväntas implementera regelverket  efter det att de nationella reglerna 
är satta. Här finns en risk att företagen påskyndar sin implementering på grund av att det finns 
ont om tid. Tiden för att anpassa all IT, samt att hinna komma fram till en implementeringsplan 
och utbilda medarbetarna är för kort, enligt många av respondenterna. Som det redan 
uppmärksammats av Europeiska Kommissionen (2016) och majoriteten av respondenterna 
kommer den tekniska biten vara ett stort problemområde. Regelverket kommer att kräva mycket 
tekniska resurser från företagens sida för att klara av förändringen, då det dels kommer att 
innebära tekniska systemförändringar. Företagets storlek kan ha en stor påverkan på hur 
implementeringen går. På grund av att MiFID II är ett dyrt direktiv att implementera, kan det 
bli mycket kostsamt för alla, men framför allt de mindre aktörerna. Dessa kostnader kommer 
dock att vara höga i början av implementeringen och sedan normaliseras i takt med att företaget 
kommer längre i implementeringsprocessen (Svenska Försäkringsförmedlaren Förening, 
2011). Konsekvenserna av att vara en större organisation är att på grund av den interna 
komplexiteten kan bli svårt att förmedla all information till samtliga berörda enheterna och få 
dessa enheter att arbeta parallellt, eftersom alla enheter påverkas av varandra. 
  
6.3.3 Kritiska punkter 
Utbildning, planering enligt den givna tidsramen, tekniska resurser är några vanligt 
förekommande punkter som var ständigt återkommande bland respondenterna. Det kommer 
vara oerhört kritiskt för företagen att förmedla den kommande förändringen så att samtliga 
berörda medarbetare förstår, eftersom de är direkt påverkande av det och kommer få anpassa 
de utgivna tjänsterna utefter regelverkets spelregler. Det är en lärdomarna som många 
respondenter tagit från implementeringen av MiFID I. Det vill säga att utbilda medarbetarna 
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och sättet som utbildningen sker på. Att kunna anpassa implementeringen och 
utbildningsmetoden till vad som är effektivt och modernt idag, och på så sätt kunna utnyttja en 
modernare teknik. Kostnader som läggs på att utbilda personalen och förbereda den inför en 
förändring är nödvändigt och de kostnader räknas som så kallade startkostnader (Fixsen et al., 
2005). Dessa tekniska resurser kommer vara avgörande vid implementeringen av MiFID II. De 
organisationer som inte lyckas att anskaffa sig den teknik som är nödvändig, kommer inte heller 
att klara av implementeringen.  
 
Direktivets komplexitet är främst kopplat till den tekniska utmaning som detta medför för 
marknaden i stort. De tekniska hinder som finns kommer vara ett fast hot, som inte går att 
förbigå. De främsta kritiska punkterna med MiFID II är inte de interna faktorerna som nämndes 
ovan, utan det är de externa punkterna som befinner sig utanför företagens kontroll. Shah (2005) 
menar att tidspressen och direktivets komplexitet är kända faktorer när ett direktiv ska 
implementeras i praktiken. Den svenska tolkningen och lagstiftningen av direktivet kommer 
vara det absolut mest kritiska då det är först då som företagen vet vad som faktiskt ska 
implementeras. Det är då som företagen kan börja uppskatta till  vilken tidsram som de skall 
förhålla sig till. Det är även först då som de svenska finansiella företagen vet om de skall 
anpassa sin nya affärsmodell enligt ett totalt provisionsförbud eller inte. Provisionsförbudet är 
det mest centrala och omtalade förändringen som MiFID II kommer att medföra. Allt som görs 
innan denna punkt är i princip förberedelser.  
 
6.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att implementeringsprocessen för finansiella regelverk 
liknar den 3-stegs modell som beskrivs av Allio (2005) och den 6-stegs modell med mer 
detaljerade steg som tagits fram av Fixsen et al. (2005). Detta med undantag för de första stegen 
i modellerna.  Vid implementeringar av finansiella regelverk så styrs dessa inte av ett 
uppmärksammat behov av förbättring i verksamheten, vilket skapar sämre förutsättningar för 
implementeringsarbetet. Istället behöver verksamheten övertygas till varför implementeringen 
av det nya materialet är nödvändigt, då det i många fall innebär nya arbetsrutiner och uppgifter. 
Detta innebär att det första steget i implementeringsprocessen istället för att utvärdera 
verksamhetens behov, utgår fram att tolka det givna materialet. Detta innebär vidare att stora 
delar av implementeringsarbetet kommer utgå från att övertyga medarbetarna i organisationen 
om att implementeringen kan innebära att nya möjligheter öppnas, och inte enbart att mer arbete 
kommer behöva göras.  
 
Vidare kan det konstateras att implementeringen av finansiella regelverk påverkas av en mängd 
olika faktorer i verksamheten. Både faktorer av ”allmän karaktär” och faktorer av ”specifik 
karaktär” har identifierats. Faktorer av ”allmän karaktär” innefattar de faktorer vi identifierat 
ha en generell påverkan på implementeringsprocesser, medan faktorerna av ”specifik karaktär” 
har identifierats ha en specifik påverkan på implementeringsprocessen av finansiella regelverk. 
Detta innebär inte att den ena eller andra kategorin har en mer betydande påverkan, men 
används för att särskilja de faktorer som identifierats i både teori och empiri jämtemot de 
faktorer som enbart identifierat i empirin. De faktorer som identifierats ha den mest betydande 
påverkan är tidsbristen i implementeringsprocessen och den höga komplexitetsgraden på 
regelverken. Dessa två faktorer som har sitt ursprung på EU-nivå, kan konstateras ha stor 
påverkan ned på implementeringarna på organisationsnivå. Tidsbristen leder till svårigheter vad 
kommer till att hinna förändra system, utbilda personal, tillsätta resurser och sätta upp nya 
rutiner och strukturer i verksamheten. Vidare leder regelverkens höga komplexitet till 
svårigheter vid tolkningen, förändringen av de tekniska systemen samt för att skapa förståelse 
för regelverket i verksamheten. Att regelverket ges ut med så kort tidsfrist och är så komplexa  
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leder vidare till att det finns stora osäkerheter i verksamheterna som skall implementera 
materialet. Detta leder i sig till stora problem, då det är svårt att konkretisera vad som skall 
implementeras.  
 
Av den implementering som genomfördes år 2007 av det första MiFID regelverket ser 
organisationerna en stor lärdom. Implementeringar av finansiella regelverk kräver tid, kraft och 
resurser. Att genomföra en implementering av den här storleken görs inte över en natt och det 
krävs mycket för att framgångsrikt lyckas med den. Inför implementeringen av det kommande 
MiFID regelverket finns det därför ett antal punkter av intresse för att lyckas göra 
implementeringen så framgångsrik som möjligt. MiFID II är ett oerhört tekniskt komplicerat 
regelverk, som konstaterats vara för tekniskt avancerat för att klara av att implementeras inom 
den avsatta tidsramen. Därför finns det starka spekulationer i att regelverket kommer skjutas 
upp ytterligare ett år och implementeras år 2018. Detta innebär för organisationerna på 
marknaden stora osäkerheter då det fullständiga regelverket ännu inte publicerats. Detta leder 
vidare till att det svenska lagstiftningsförslaget inte heller publicerats, vilket organisationerna 
behöver för att kunna gå vidare från det första steget i sina implementeringsprocesser. 
Osäkerheten ses därför som ett stort hinder i implementeringsprocessen. Vidare begränsas 
implementeringen av verksamheternas anpassningsbarhet.  
 
För att klara av implementeringens krävs alltså att organisationen är anpassningsbar och klarar 
av att hantera den osäkerhet som finns. Vidare gäller det att ha tillräckligt med resurser för att 
klara av implementeringen, innefattande finansiella-, tekniska- och personalrelaterade resurser. 
Och till slut gäller det att kunna kommunicera ut förändringen på ett hanterbart sätt i 
verksamheten. Förändringen kräver att alla i organisationen är med på noterna, något som är en 
konstaterat stor och svår utmaning. Avslutningsvis illustreras en modell över den 
implementeringsmodell som tagits fram baserat på implementeringen av finansiella regelverk. 
Modellen innefattar de faktorer som identifierats ha en betydande påverkan på processen.  
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(Modell 5 - Sammanfattning implementeringar av finansiella regelverk) 	 
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7. Slutsatser  
I detta kapitel kommer studiens slutsats att presenteras. Slutsatsen utgår från den diskussion 
som skett i analysen, där de viktigaste resultaten kommer presenteras i detta kapitel. Kapitlet 
kommer inledas med att förklara de faktorer som är mest betydande vid implementeringar av 
finansiella regelverk, följt av en förklaring till varför dessa är mest betydandande. Vidare 
kommer våra förslag till vidare forskning inom området att presenteras. Förslagen relateras 
till områden som för branschen kan vara av intresse Förslagen omfattar idéer uppkomna 
huvudsakligen under framställningen av vår teori och empiri som vi valt att avgränsa från 
omfånget av vår uppsats. Avslutningsvis kommer studiens teoretiska och praktiska 
implikationer att presenteras. 
 
7.1 Betydande faktorer vid implementering av finansiella regelverk 
Syftet med denna uppsats var att förstå vilka faktorer som är betydande för en framgångsrik 
implementering av finansiella regelverk. De faktorer vi identifierat är anpassningsbarhet, 
analysförmåga och kommunikation. Enligt det resultat vi fått fram i studien kan det konstateras 
att flertalet faktorer påverkar hur framgångsrik implementeringsprocessen blir, men där flertalet 
kan relateras till den tidsbrist som finns och regelverkens höga komplexitetsgrad. Att det råder 
tidsbrist redan på den första implementeringsnivån, innebär att hela den följande 
implementeringskedjan präglas av korta tidsfrister. Detta leder till en rad relaterade 
komplikationer såsom svårigheter att hinna genomföra nödvändiga tekniska förändringar i tid, 
svårigheter att hinna utbilda organisationens medarbetare, svårigheter vid tillskaffningen av 
behövda resurser samt svårigheter att hinna genomföra behövda förändringar av arbetsrutiner 
och strukturer. Vidare leder regelverkens höga komplexitetsgrad till problem vid tolkningen av 
regelverket, vid genomförandet av nödvändiga tekniska förändringar samt när det skall skapas 
förståelse för förändringarna i verksamheten. De problem som finns skapar stora osäkerheter i 
organisationerna, vilket leder till en mer komplicerad implementeringsprocess. För att göra 
implementeringsprocessen så framgångsrik som möjligt, vill vi i enlighet med vårt resultat påstå 
att flera problem kan undvikas genom att hålla organisationen anpassningsbar. Detta för att 
effektivt kunna klara av förändringar som kan ske under implementeringens gång oavsett om 
det handlar om externa förändringar såsom ändrade regler eller tidsförskjutningar, eller om det 
handlar om interna förändringar såsom att medarbetare som arbetar med implementeringen 
slutar. 
 
Detta kan göras genom att börja analysera materialet i fråga i ett så tidigt skede som möjligt för 
att utvärdera vilka specifika förändringar organisationen kommer behöva göras. Visar det sig i 
detta skede att störa organisatoriska förändringar behövs så kan dessa med fördel börja planeras 
i ett tidigt skede. Det kan dock konstateras att regelverkens utdragna färdigställandeprocess 
skapar problem, då det är svårt att påbörja något som inte bekräftat kommer inträffa. Det vi vill 
påstå är dock att värdet i en påbörjad process överväger det i en icke existerande. Trots att detta 
innebär kostnader som kunde undvikas om processen aldrig påbörjats, i de fall det visar sig att 
förändringen blir annorlunda än vad som tänks. Vidare kan implementeringen av finansiella 
regelverk göras mer framgångsrik genom att skapa förståelse för förändringarna i hela 
organisationen. Genom att i ett tidigt skede informera om och kommunicera ut vad förändringen 
kommer innebära för de specifika delarna i verksamheten kan den negativa attityd som ofta 
associeras med regelverks implementering vändas. Vidare kan implementeringen med fördel 
genomföras enligt ståndpunkten att förändringen kan innebära nya och utökade 
affärsmöjligheter för verksamheten. Detta skapar motivation och hjälper materialet ta plats i 
verksamhetens existerande rutiner. Ett steg vilket vanligtvis associerats till att vara en stor 
utmaning.  
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7.2. Förslag till vidare forskning 
Enligt de avgränsningar vi gjort i vår uppsats, där vi valt att utesluta de delar av direktivet vilka 
rör försäkringsverksamhet ser vi ett mervärde i att undersöka hur harmoniseringen mellan dessa 
marknader påverkar implementeringen av regelverket MiFID II. Det finns tydliga tecken vilka 
tyder på att harmonisering mellan dessa marknader saknas, något som starkt påverkar 
möjligheterna till att fortsatt bedriva kombinerad bank och försäkringsverksamhet, ett 
återkommande inslag på dagens finansmarknad. Vidare kan detta utökas till att undersöka hur 
försäkringsdirektivet MiFIR harmoniserar med värdepappersmarknadsdirektivet MiFID. Den 
önskan som finns på marknaden är en större harmonisering mellan regleringarna på de två 
marknaderna, men där det idag finns tydliga tecken för att så inte är fallet. Vidare kan en saknad 
harmonisering medföra stora konsekvenser, då det skapar förutsättningar för att hitta kryphål 
mellan vad som innefattas i direktiven.  
 
För att exemplifiera detta finns det tecken som tyder på att en saknad harmonisering skapar 
förutsättningar för en övergång från värdepappersmarknaden vilken förväntas bli hårt reglerad 
enligt MiFID II till försäkringsmarknaden som förväntas komma lindrigare undan. Detta skapar 
felaktiga incitament där till exempel det omtalade provisionsförbudet inte kommer få förväntad 
effekt. Istället förväntas bolagen ändra riktning och ägna sin tid åt försäkringsverksamhet vilken 
inte är lika hårt reglerad vad kommer till provision. Frågan vilken då kan ställas är huruvida 
detta skapar ytterligare en intressekonflikt rörande konsumentens bästa intresse. En 
framgångsrik implementering är således grundläggande för båda direktiven och är av hela 
branschens intresse. Försäkringsverksamheten går i många fall hand i hand med vad MiFID II 
innefattar, varvid det är av största intresse att de två direktiven harmoniserar.  
 
Denna studie är gjord vid en tid då de nationella regleringarna inte är satta, vilket vår studie 
visar vara en stor osäkerhet vid implementeringsprocessen av direktivet. I SOU 2015:2 finns 
en konsekvensbeskrivning över potentiella konsekvenser som kan vara till följd av MiFID II. 
Vidare visar branschens remissvar på stora konsekvenser av direktivets införande. När 
regelverket är fullständigt och färdig implementerat bland företagen kan det vara av intresse att 
studera de faktiska konsekvenserna som uppkommit. Konsekvenserna kan studeras från både 
ett samhällsekonomiskt perspektiv och ett företagsperspektiv. Delar av MiFID II kommer ha 
effekter på staten, så även konsekvenser på den nivån kan undersökas. Då samtliga direktiv och 
regelverk uppdateras kan en sådan studie visa de praktiska brister som MiFID II uppvisat, 
vilken kan vara till nytta när en uppdatering av MiFID II ska göras.  
 
7.3 Teoretiska implikationer 
De teoretiska implikationerna med denna studie har varit att sammanställa den redan befintliga 
teorin om implementering och med tillägg från vårt empiriska resultat och anpassa denna för 
att passa implementeringen av finansiella regelverk. Eftersom det har saknats modeller om en 
sådan typ av implementering har vår studie bidragit med en modell som beskriver 
framgångsfaktorerna vid implementeringarna av finansiella regelverk. Eftersom finansiella 
regelverk är komplexa visar vår studie vikten av att kunna analysera och därefter anpassa sin 
implementeringsstrategi utefter de förändringar som kan uppkomma längs med vägen. Detta är 
framför allt viktigt för finansiella regelverk då dessa är mer komplexa och tekniskt beroende än 
regelverk inom andra branscher. Att implementera ett EU-direktiv skiljer sig från 
implementeringen av en frivillig förbättringsåtgärd som företagen själva väljer att 
implementera, då tvingande direktiv är beroende av vissa externa faktorer såsom tid och 
utformning av reglerna. Dessa kan bromsa upp implementeringsprocessen och kräver därför 
specifika modeller som även tar hänsyn till dessa. Vår studie har fokuserat på den finansiella 
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branschen som är väldigt föränderlig, och står inför ständiga regelverksuppdateringar. 
Ytterligare en teoretisk implikation av vår studie är att vårt resultat kan ligga till grund för 
implementeringsprocesser i andra föränderliga branscher som skall genomgå en 
implementering till följd av införandet eller en förändring av ett regelverk. En viktig 
framgångsfaktor som vi kommit fram till är den analytiska förmågan av både regelverket och 
företaget, och denna del av processen är viktig för implementeringar av regelverk i samtliga 
branscher.  
	
7.4 Praktiska implikationer  
Implementeringar av EU-direktiv kommer vara aktuellt för samtliga företag som är aktiva inom 
medlemsländernas gränser. Eftersom MiFID II är i början av implementeringsprocessen gör det 
att vårt resultat är väldigt aktuellt. När empiriinsamlingen gjordes visade det sig att många 
respondenter i efterhand insett delar av implementeringar av tidigare finansiella regelverk som 
skulle ha kunnat göras annorlunda. En del respondenter antydde även att de ofta inte har någon 
implementeringsmodell att utgå ifrån när de skulle implementera det första MiFID-direktivet, 
vilket även är fallet med implementeringen av MiFID II. En implementering ser unik ut 
beroende på det specifika företaget, men vårt resultat kan användas som riktlinjer för att inte 
missa betydande delar av implementeringen. De praktiska implikationerna som denna studie 
bidrar med är att sammanfatta en modell som kan användas på ett praktisk plan när en 
implementering av ett finansiellt regelverk skall göras, och som företagen kan utgå ifrån för att 
täcka de centrala delarna i en implementering av ett finansiellt regelverk. Genom att använda 
vår modell, som täcker de betydelsefulla faktorerna för att implementera ett finansiellt regelverk 
i praktiken, kan företagen undvika att missa, eller inte lägga tillräckligt med tid på väsentliga 
delar av implementeringen. Det är även möjligt för varje företag att utgå från våra faktorer och 
sedan anpassa dessa för det specifika företaget och på så sätt ha en skräddarsydd 
implementeringsgrund att stå på vid implementeringens start. Vidare kommer vi redovisa våra 
praktiska implikationer som finns på de tre olika implementeringsnivåerna.  
 
De praktiska implikationerna vi bidragit med på en EU-nivå har en direkt koppling till 
implikationerna som finns på nationell nivå. Detta då tiden som tas för EU att färdigställa 
direktivet blir till nackdel för den svenska lagstiftningsprocessen eftersom de under en längre 
period är oklart exakt vad som skall implementeras. Detta leder till stort tolkningsutrymme 
vilket kan resultera i felaktiga analyser.  Vår studie visar på att den tidsbrist som finns när 
regelverken ges ut påverkar implementeringen både på nationell nivå och på företagsnivå. Hade 
större hänsyn tagits till detta kunde implementeringsprocesserna underlättas. Samtidigt 
begränsas detta av marknadens karaktär, då ständiga uppdateringar av regelverken måste göras 
för att upprätthålla strukturen. På en nationell nivå har vår studie visat att företagen ofta 
missuppfattar kraven som skall implementeras. Det finns två delar av implementerings- 
materialet, en nationell lagstiftning och en genomförandeförordning från EU. Vår empiri har 
visat att detta missuppfattas i praktiken, då företagen ofta glömmer att titta på EU:s 
genomförandeförordning. Genom att tydliggöra detta på nationell nivå kan implementeringen 
underlättas, då rätt material finns tillgängligt från implementeringens start hos företagen. EU:s 
genomförandeförordning innehåller förklaringar till stora delar av regelverkets tekniska 
detaljer, vilket kan underlätta företagens tolkning inför implementeringen.   
 
De praktiska implikationer vi identifierat på företagsnivå kan relateras till den tidsbrist som 
förekommer hos de högre instanserna. För att underlätta de problem som finns i och med detta 
har vårt studie visat hur viktigt det är för företagen att hålla sig uppdaterade på 
regelverksutvecklingen redan från ett tidigt stadium. Detta innebär att företagen måste vara ute 
i god tid för att lyckas genomföra en framgångsrik implementering. Vidare har vår studie visat 
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att detta är större betydelse i de fall organisationen verkar i flertalet länder. Detta för att 
företaget då måste utveckla en implementeringsstrategi vilken passar samtliga länders 
lagstiftning. Detta är en stor utmaning då de nationella lagstiftningarna tenderar att se olika ut. 
Vidare kan detta relateras till den tidsbrist som genomsyrar implementeringsprocesserna, då 
parallella implementeringar i olika länder inom samma organisation kan leda till att hela 
implementeringsprocessen uppehålls av ett lands saknade lagstiftning. Avslutningsvis vill vi 
poängtera att vår studie visar på vikten av att ägna stor uppmärksamhet åt 
implementeringsprocessen. Detta eftersom regelverkets adaption till stor del hänger på hur väl 
det har implementerats.  
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Bilagor  
Bilaga 1 - Intervjuguide: 
Vi kommer inte att publicera namn på varken respondenter eller organisationer i vår uppsats. 
All information som delges är därmed konfidentiell och kommer endast hanteras av författarna 
av denna studie. Med tillåtelse från respondenten kommer intervjun spelas in. Vi har valt att 
avgränsa vår uppsats till de delar av direktiven MiFID och MiFID II som rör reglering av 
finansiell rådgivning och investeringstjänster. Således när dessa begrepp används är det endast 
denna del av direktivet vi syftar till. 

Implementeringsprocessen: 

1. Vad innebär termen implementering för dig? 
2. Vilken typ av implementering har ni tidigare stått inför? 
→  Hur gick implementeringsprocessen till? 

3. Vilka skillnader i implementeringsprocessen finner ni vid en tvingande respektive 
frivillig implementering? (Tvingande, t.ex. införande av EU-direktiv). 

4. Vilken roll har medarbetarna i implementeringsprocessen? 
5. Vilka möjliga hinder kan uppstå under implementeringsprocessen? 
6. Finns det några begränsande faktorer som t.ex. resurser, kunskap, tid i verksamheten 

som kan påverka implementeringen? 
7. Hur förmedlas kommande förändringar till medarbetarna? 
8. Hur anser du att en implementeringsprocess kan effektiviseras? 
9. Vilka erfarenheter kan tas från tidigare implementeringar av finansiella regelverk i 

organisationen? 

MiFID: 

1. Hur genomfördes implementeringen av MiFID? 
2. Vilka utmaningar fanns vid implementeringen av MiFID? 
3. Vilka erfarenheter kan ni dra efter implementeringen av MiFID? Vad fungerade bra? 

Vad fungerade mindre bra? Vad berodde detta på? 

MiFID II: 

1. Vilka skillnader i implementeringsprocessen kan ses mellan den första MiFID 
implementeringen och den kommande? 

2. I och med hur MiFID II ser ut i dagsläget, vilka eventuella svårigheter  finns vid 
implementeringen av regelverket? 

3. Hur kan implementeringen anpassas utefter dessa svårigheter? 
4. Vad tror ni kommer vara mest kritisk för ert företag för att klara av denna 

implementering? 
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Bilaga 2 - Innehållsanalyser 
Innehållsanalys - Respondent 1:  

Citat: Kondenserad meningsenhet: Kodning: 

"Ofta så skrivs det stora policys och 
instruktioner, där det står hur det här 
skall gå till, så tas ju dem i styrelse och 
bankledning och vidare neråt och så, men 
det svåra är ju att få varje medarbetare att 
få kännedom om förändringarna och få 
dem till att arbeta efter dem här". 

Svårighet att förmedla kännedom 
om förändringen till varje 
medarbetare. 

Kännedom 

"Sen kommer ju naturligtvis det här med 
kontroller och tillit. Tillit är bra men 
kontroller är bättre". 

Uppföljning genom kontroller 
och tillit. 

Kontroll och tillit 

"Tidsaspekten är helt annorlunda när du 
har ett tvingande direktiv, och som EU-
lagstiftning ser ut idag så kan man ju 
tolka på olika sätt, du kan ju lägga ett 
direktiv direkt som svensk lag, eller 
också så kommer någon annan typ av 
reglering då där man får möjlighet att 
implementera det i svensk lagstiftning" 

Kortare tidsaspekt med ett 
bredare tolkningsutrymme vad 
gäller EU-direktiv. 

Tidsaspekt och tolkning 

"Medarbetarna har en otroligt viktig roll, 
för får man inte in det så att det blir en 
del i det naturliga arbetssättet, så blir det 
ju bara en pappersprodukt" 

Medarbetarnas spelar en viktig 
roll vid införande av direktivet i 
arbetsstrukturen. 

Medarbetare och 
arbetsstruktur 

"Det kan vara tidsaspekten, att man får 
väldigt dåligt med tid på sig, för det skall 
ju in i våra datasystem och vi skall ju 
kunna få det till att bli ett naturligt flöde". 

Ont om tid för att implementera 
materialet och göra det till en 
naturlig del av systemen. 

Tidsbrist 

"Sen kan det vara så att 
missuppfattningar från medarbetarna, att 
man säger att det skall vara på ett visst 
sätt, men den som har lyssnat har 
uppfattat det på ett annat sätt". 

Missuppfattningar och 
tolkningsproblem när materialet 
kommuniceras ut till 
medarbetarna. 

Missuppfattningar vid 
kommunikationstolkningen 

"Och sen är en del saker lite svårtolkade 
också, så att det blir lite grå fält, vad det 
är som verkligen gäller" 

Svårigheter vid tolkningen av 
direktiven. 

Tolkningssvårigheter 

"Vi utbildar personal och försöker  då 
säkerställa att alla har förstått också så 
nöjer vi oss inte med någon form av 
samling, där man samlas i en samlingssal 
och går igenom detta här, utan man måste 
liksom förvissa sig att varje medarbetare 
har fattat det på riktigt". 

Långtgående utbildning för att 
förvissa sig om medarbetarnas 
förståelse. 

Utbildning 

"Lite olika, ibland är det samlingar, då 
storsamlingar för all personal, ibland tas 
det på varje enskild gruppering då, ibland 
kör vi då i vårt intranät. Vi har ett eget 
intranät då för alla kontor". 

Kommunikationen till 
medarbetarna sker genom olika 
kanaler beroende på vad som 
skall kommuniceras. 

Kommunikation 
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"Lärdom från tidigare 
implementeringsprocesser och titta på 
best practice då vad som har gått bra och 
vad som har gått mindre bra, och att man 
noterar det som har gått mindre bra och 
ser till att man gör det på ett bättre sätt 
nästa gång". 

Notera och ta lärdom från 
tidigare implementeringar för 
effektivare process till nästa 
gång. 

Ta lärdom 

”Walk-the-talk”, alltså om man inte 
signalerar att det här är viktigt så 
kommer det inte bli viktigt, för 
medarbetarna". 

Verksamhetens ledare behöver 
visa genom sina handlingar att 
materialet är av betydelse. 

Ledarskap genom 
föredöme 

"En viktig erfarenhet är att det att en 
trögrörlig materia att få alla medarbetare 
att jobba på ett annat sätt än vad man har 
gjort tidigare. Där det blir mer 
administration i arbetet förhållande till 
ren säljroll som ligger naturligt för en 
rådgivare". 

Implementeringen av ett direktiv 
är en trögrörlig materia vad gäller 
att ändra arbetssätt. 

Arbetssättsförändringar är 
långdragna. 

"IT-systemen kommer vara de mest 
kritiska och att de blir kompatibla med 
varandra, för det här kommer slå på en 
mängd olika IT-system då, som då 
integreras i ett stort system, så att få ihop 
dem här så att alla system samverkar med 
varandra och sen då i tid hinna få med 
alla dem här delarna som krävs för att 
man skall kunna hantera det på rätt sätt". 

Att integrera alla system med 
varandra och det nya materialet i 
tid är en stor utmaning. 

Systemförändringar inom 
tidsramen. 
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Innehållsanalys - Respondent 2:  

Citat: Kondenserad meningsenhet: Kodning:  

"Medarbetarna har en roll i 
implementerings-processen, men de 
kommer komma in ganska sent i just den 
här processen". 

Medarbetarnas roll kommer i 
implementeringsprocessens 
senare skede.  

Medarbetare  

"Deras roll kan ju vara att man ger vissa 
medarbetare just att de får vara med lite 
tidigare så att de lär sig om vad som 
behöver hända och de får en roll som 
lärledare eller nåt annat att utbilda övrig 
personal på banken". 

Vissa medarbetares roll i 
processen går ut på att utbilda det 
övriga medarbetarna.  

Medarbetare och 
utbildning  

"Ett hinder som finns är att kunna tolka 
regelverket" 

Regelverkstolkning är ett 
uppmärksammat hinder.  

Tolkning  

"Men, möjlighet att tolka regler och 
tidsaspekt eftersom i mycket av det här 
kommer att påverka oerhört många system. 
Jag kan tänka mig att i vår värld att det är 
några hundra system som det här kommer 
att påverka".  

Svårigheter att tolka regelverket 
och implementera förändringarna 
i alla system. 

Tolkningssvårigheter och 
Systemförändringar  

"Det är det man kanske har förstått nu när 
man insett att IDD kommer se ut på ett 
sätt, Insurance Distribution Directive. Och 
så har vi MiFID. Det är två regelverk som 
man ville skulle harmonisera men det gör 
de ju inte alls. Så det är absolut ett stort 
hinder". 

Harmoni mellan de olika direktiv 
som skall implementeras på 
marknaden  saknas i dagsläget. 

Harmoni mellan olika 
direktiv 

"...vi behöver ha en del extra folk, vi 
behöver ha en administrativ funktion". 

Extra resurser kommer behövas.  Resurser  

"Det tar ju, tid när EU släpper någonting så 
ska vi göra en SOU här och så är den klar 
strax innan reglerna ska implementeras 
enligt direktivet. Hela den här delen i 
Sverige tar alldeles för lång tid". 

Det svenska 
lagstiftningsförfarandet tar för 
lång tid, vilket ger aktörerna på 
marknaden snäv 
implementeringstid. 

Tidsbrist p.g.a. 
lagstiftningsförfarandet  

"Vi hade haft LAFIR ett tag, så vi hade 
ändå system där vi jobbade med att 
dokumentera rådgivning. Men det var ändå 
en ganska ny företeelse att verkligen 
dokumentera rådgivning". 

Ett nytt regelverk krävde 
förändringar i de befintliga 
arbetsrutiner kring 
dokumentering.  

Arbetsrutiner  

"Mycket utbildningsinsatser. Man kan 
lägga hur mycket tid på utbildningar som 
helst, men tar man inte till sig utbildning 
det är också ett problem".  

Stora utbildningsinsatser krävs, 
men också att de som utbildas tar 
till sig utbildningen.  

Utbildning 

"Att förlika sig med att det kommer inte 
vara som det har varit. Och då menar jag 
inte bara rådgivare, utan det gäller alla i 

Viktigt att acceptera att läget 
kommer förändra för alla i 
organisationen.  

Förlika sig med 
förändring  
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banken. Det kommer inte se ut som det har 
varit tidigare". 

"Det är ju svårt att implementera något 
som man inte vet ur det kommer att se ut". 

Svårigheter att implementera ett 
ovisst material. 

Ovisshet 

"Vi har många, många hundra system. De 
ska ju kunna kommunicera med varandra. 
Så det är ju inte bara på ett ställe, utan den 
förändringen påverkar 399 andra system 
som i sin tur ska påverka… Så det är 
mycket att korsväga kommunikationer som 
måste tas om hand". 

Svårigheter att implementera 
förändringen i alla system som 
påverkas av varandra. 

Systemförändringar  

"Det är lärorikt. Men man måste också 
förstå i vilken kontext var det de valde att 
göra de här förändringar". 

Lärorikt att se till andras arbete, 
om förändringskontexten beaktas. 

Lärdom från exempel  

"När det gäller MiFID så har vi pratat om 
det här ganska mycket. För vår del så 
jobbar vi månadsvis, efter vi har haft 
styrelsemöten så har vi stormöten skulle vi 
kunna kalla det, VD-info. Så om vi har 
pratat om MiFID så informerar vi övriga 
på banken om vad som händer i det här 
projektet. Vad håller vi på att göra nu?" 

Viktigt att kommunicera ut 
projektets status i hela 
organisationen 

Kommunikation  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 73	

Innehållsanalys - Respondent 3: 

Citat: Kondenserad meningsenhet: Kodning: 

"Varje gång är det några medarbetare 
som är involverade och det är alltid 
någon av medarbetarna som har 
huvudansvaret för att bolaget lever upp 
till reglerna". 

Medarbetarna bär en stor del av 
ansvaret för inventeringen. 

Medarbetare 

"Det finns olika typer av hinder. Det 
finns tekniska hinder, eller IT-
institutshinder, det finns organisatoriska 
hinder och det finns säkert 
personalrelaterade hinder osv. och 
resursbegränsningar". 

Det finns olika typer av hinder i 
implementeringsprocessen, 
Tekniska, IT, organisatoriska, 
resurs relaterade och 
personalrelaterade. 

Tekniska begräsningar, 
Organisatoriska 
begränsningar, 
Resursbegränsningar, 
personalbegränsningar. 

"Om det är ett organisatoriskt nytt 
initiativ som kommer så kanske man 
också med är ganska datatungt. Då kan 
det ju finnas ett behov att uppdatera hur 
bolaget tar emot och behandlar 
information och data på, så att du kan 
samla in det och skapa bra rapporter. 
Har du inte den IT-funktionen på plats 
så ska kan det skapa jättestora 
problem". 

Implementeringen kräver att 
företagets system klarar av den 
tekniska uppdateringen som 
förutsätts. 

Teknisk uppdatering. 

"Sen har du ju också, vad ska man säga, 
personalbrist, om det är så att du ska 
leva upp till ett nytt finansiellt regelverk 
så kan det finnas begränsade resurser 
som 1) kan tolka regelverket, 2) driva 
igenom de förändringar som faktiskt 
krävs. För många gånger, är det stora 
förändringar så är det svårt att vara 
projektledare och driva igenom det i 
hela organisationen". 

Kompetent personal krävs för 
att kunna tolka regelverket och 
driva igenom de förändringar 
som krävs. 

Kompetent personal 

"Och organisationen hade inte 
möjlighet att leva upp till det eftersom 
de inte hade fått utbildningen i det, de 
hade inte systemstödet för att kunna 
göra det de skulle osv. Så det var 
många hinder de inte tog sig igenom 
inom den tidsgränsen som faktiskt kom, 
som de fick". 

För att klara av kraven krävs 
utbildning och systemstöd. 

Utbildning och systemstöd 

"Ju större och mer komplex en 
organisation är, desto svårare är det att 
anpassa sig efter nya regelverk. Är du 
ett stort bolag, så kan det i måna fall 
påverka väldigt många enheter, och de 

Företagets storlek och 
komplexitet påverkar 
omfattningen av 
implementeringen. 

Företagets storlek och 
komplexitet 
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enheterna behöver inte alltid vara 
medvetna om det, eller de bör vara det 
men det är inte alltid att de är det". 

"Är man en liten organisation så är det 
inte så svårt att maila och lyfta luren 
och se till att det sköts. I större 
organisationer så har du egna 
avdelningar som monotorerar 
regelverken på ett helt annat sätt". 

Förändringarna kommunicerar 
ut i organisationen olika 
beroende på dess storlek. 

Kommunikation 

"Det viktigaste är, tror jag, att få en 
förankring högt i organisationen för 
regelverksförändringar. Det är viktigt. 
Speciellt nu när regelverken är så 
många och så komplexa och det 
kommer bara fler. Så, ju högre upp du 
har det i organisationen, desto lättare 
har du att flytta ner det på rätt ställen". 

Det är viktigt att förankra 
förändringen högt upp i 
organisationen så är rätt ledare 
kan föra den nedåt i 
organisationen. 

Förankring och ledarskap 

"Det som vi upplever nu på senare tid 
är att reglerna som kommer är ganska 
otydliga och svårtolkade. De skrivs ju 
på EU-nivå och klubbas igenom på EU-
nivå och finansinspektionen vet inte 
riktigt hur de ska tolka reglerna än eller 
hur de ska inrätta sin tillsyn för att leva 
upp till de här reglerna. De står ju 
ibland lite halvfallna". 

Reglerna är svårtolkade och 
otydliga, vilket skapar problem 
vid den nationella 
implementeringen. 

Otydligt och svårtolkat 

"MiFID II är ett faktiskt exempel. 
Regelverket var klart 2013 och sen så 
har lobbyingverksamheter bara skjutit 
sönder den mer eller mindre och delar 
av den har inte blivit implementerat och 
mycket har blivit uppskjutet, och nu har 
det blivit uppskjutet ett år". 

Lobbyverksamhet av olika slag 
påverkar framtagandet av 
regelverket, vilket leder till 
förseningar. 

Lobbyverksamhet 

"Så det finns politiska intressen som 
påverkar jätte, jättemycket. Och det är 
såna externa faktorer som, speciellt nu 
på det finansiella regelverket, påverkar 
väldigt mycket". 

Politiska intressen påverkar 
framtagandet och 
implementeringen av 
regelverket. 

Politiska intressen. 

"Så den tid som bolagen faktiskt har att 
anpassa verksamheten blir bara kortare 
och kortare och kortare. Vilket är helt 
absurt. Det måste man ha respekt för, 
att man ger bolagen och branschen 
tillräcklig lång tid att genomföra 
förändringarna. Det är lite därför man 
sköt upp MiFID II, för man insåg att 
man inte gett företagen tillräcklig lång 

Företagens implementeringstid 
blir kortare och kortare, vilket 
skapar problem vid 
genomförandet va 
förändringen. 

Tidsbrist 
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tid att genomföra förändringarna som 
krävs". 

"Ja, det går lite för fort ibland. Det är 
inte helt genomtänkt. Och regelsättarna 
skapar väldigt mycket osäkerhet, tycker 
jag. När level-1-reglerna skall på plats 
så får du ett ramverk, ett ram regelverk 
som säger att såhär ska det skötas i 
princip och så säger de att de har rätten 
att implementera level-2-regler, dvs. 
detaljer om exakt hur det ska gå till i 
senare skede. Men de behöver inte 
beslutas av någon riksdag eller 
Europeiska rådet eller något sådant här, 
utan de gäller bara så fort de är klara 
med det". 

Regelverken är inte helt 
genomtänkta innan de skall 
implementeras, vilket skapar 
osäkerhet. 

Osäkerhet 

"De här tekniska reglerna som kommer 
då, de är, jag tycker inte de är så 
jättebra beskrivna. Jag tycker 
fortfarande det är jättemycket kvar att 
önska om detaljer och sånt. Och det står 
ju också, i regelverken, om hårda 
deadlines, till senast när de ska vara 
klara". 

Snäva deadlines och dåligt 
beskrivna tekniska detaljer 
försvårar implementeringen . 

Tidsbrist, Tekniska 
svårigheter och dåliga 
beskrivningar 

"Man försöker anpassa regelverken så 
att det gäller för alla, men det blir bara 
massa, massa kompromisser. Så jag 
tycker, av den anledningen, så är, så 
kan man lära sig att det är skitsvårt att 
ha de här detaljerna. Men du skulle 
aldrig få på plats level-1-reglerna om du 
skulle mejsla ut alla de här detaljerna 
innan. Så det är ett sätt att tvinga fram 
förändringar i regelverket. Alltså, det 
finns jättemycket erfarenhet, men jag 
tycker först att man ska ha tänkt igenom 
reglerna 1-2 steg till innan man inför 
de". 

Olika länders premisser leder 
till att regelverken består av 
mycket kompromisser på både 
nivå 1 och nivå 2 i 
Lamfalussymodellen. 

Kompromisser 

"Sen är det tolkningen av regelverket 
att det inte är tillräckligt tydligt att, och 
man lämnar för stort tolkningsutrymme 
gör att implementeringen kan se väldigt 
olika ut på olika organisationer, vilket 
gör att compliance blir ganska konstigt 
innan det finns väldigt tydliga 
riktlinjer". 

Stort tolkningsutrymme gör 
regelverket otydligt och leder 
till dålig harmonisering. 

Otydligt, 
tolkningssvårigheter 
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"Sen så skulle jag säga att 
implementeringen av MiFID II har sina 
egna utmaningar och det handlar inte 
om att det är svårt att implementera 
utan att när du väl har implementerat 
det så måste du ändra affärsmodellen, 
mycket, jag tänker på provisions 
förbudet till exempel". 

Implementeringen av MiFID II 
leder till att verksamheterna 
måste ändra sin affärsmodell. 

Affärsmodell 

"När det gäller de tekniska bitarna så 
måste man ge branschen tillräcklig lång 
tid för att göra de nödvändiga tekniska 
förändringarna". 

Branschen behöver tid för att 
genomföra de nödvändiga 
tekniska förändringarna. 

Tidsbrist, Teknisk 
uppdatering 
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Innehållsanalys - Respondent 4:  

Citat: Kondenserad meningsenhet: Kodning: 

"Och då handlar det om en osäkerhet tills 
framöver då vi vet hur de svenska 
lagstiftningarna förhåller sig". 

Osäkerhet finns då mycket är 
oklart i den svenska regleringen. 

Osäkerhet 

"vi vill ha tydlighet och klarhet för det 
kostar att få fel om vi säger så. Så man 
vill att reglerna ska vara så klara och 
tydliga som möjligt och helst så 
detaljerade som möjligt. Inte för mycket 
tolkningsutrymme". 

Viktigt att reglerna är klara och 
tydliga och skapar lite utrymme 
för tolkning. 

Klarhet, tydlighet 
minimerat 
tolkningsutrymme 

"Man gör en form av analys, vilken form 
av aktiviteter man ska vidta och sen när 
man ska börja implementera de här 
aktiviteterna och göra förändringarna 
som man stämmer av med rådgivare, typ 
en referensgrupp som praktiskt ska 
hantera det här och hur det funkar i 
praktiken". 

Referensgrupper används för att 
förankra hur förändringen skulle 
komma att fungera i praktiken. 

Förankra förändringen 

"Speciellt är det sådana här saker som 
träffar större delar av koncernen eller kan 
få stor påverkan på affärsmodeller och 
så". 

Implementeringen kan innebära 
stora förändringar av 
affärsmodellen 

Affärsmodellen 

"Då är det såhär, att mycket är relaterat 
till IT kan jag säga. Alla dem här bolagen 
är väldigt IT tunga. Alltså stora gamla 
tunga system där alla kunder ligger och 
allting. Så IT är alltid en fråga och det 
blir alltid ett problem att då beställa 
förändringar i system och sådana här 
saker". 

Ett stort problem i verksamheten 
är att få en fungerande IT 
struktur inom en rimlig tid. 

Teknik och IT 

"Sen finns det ju en fråga om det finns 
kompetens att hantera det här. Det är ett 
bekymmer. Finns det resurser? Vad 
kostar det här? Hur påverkar det här 
affärens till exempel? Är det en så stor 
förändring att det är något vi måste fråga 
om lönsamheten kring det här gör det 
värt att genomföra?". 

Finns det tillräckligt med 
kompetens och resurser? Hur 
påverkas lönsamheten av 
förändringen? 

Kompetens, Resurser 
och Lönsamhet 
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"Det kan vara många sådana här frågor 
som dyker upp och då är det alltid ett 
bekymmer med resurser, IT, kompetens, 
men det är också kanske starka viljor, 
t.ex. att man vill skydda sina områden 
och sånt där". 

Starka viljor inom 
organisationen påverkar 
implementeringen. 

Starka viljor 

"Så det kan ju vara politiskt i ett stort 
företag också att göra förändringar". 

Förändringen kan vara politiskt 
förankrad. 

Politik 

"När man väl kommer närmare och man 
skall göra någon typ av förändringar så 
kan det vara så att man behöver utbilda 
personal. Och då informerar man om 
olika utbildningsinsatser och så". 

Förändringen kan innebära att 
personalen behöver utbildas. 

Utbildning 

"Så det man kan lära sig är ju att man 
skall vara väldigt strukturerad. Man skall 
tänka tidigt in vilka delar av 
verksamheten som kommer beröras. 
Vilka typer av enheter som kommer 
påverkas och då skall vara involverade". 

Genom att vara strukturerad och 
vara ute i god tid kan 
implementeringen underlättas. 

Struktur och "gott om 
tid" 

"Man lär sig alltid ska jag säga. Men jag 
tror att det är såhär ibland att när det inte 
finns en tydlig formell process kring att 
till exempel implementera sådana här 
större förändringar, då blir det alltid lätt 
till att uppfinna hjulet på nytt". 

Bra att ta lärdom av tidigare 
implementeringar, dock något 
som ofta missas och hjulet får 
uppfinnas på nytt varje gång. 

Lärdom 

"Att hinna med eftersom det inte finns 
klarhet i många delar, vi saknar ju 
detaljreglering på många ställen. Så vet 
vi inte hur det kommer fungera". 

Svårt att hinna med då stora 
delar av regelverket fortfarande 
är oklart vad kommer till 
detaljer. 

Tidsbrist 

"Och om man inte kommer fram till det 
här tidigt, utan väldigt väldigt sent innan 
dem här reglerna börjar gälla, då hinner 
man inte skruva till det här på 
hemmaplan om man säger så, i alla 
processer och alla eventuella system man 
skall ha för det här. Så då kan det bli 
väldigt brådskande och resurskrävande". 

När regelverket står klart väldigt 
tätt inpå implementeringen är det 
lätt att det blir brådskande och 
resurskrävande. 

Tidsbrist blir 
Resurskrävande. 

"Det är ju att förbereda sig, man får tänka 
scenarier om man är oklar. Om man 
säger osäkerheten, som är ett hot. Dvs. 
osäkerheten kring hur reglerna kommer 
se ut i Sverige på detaljnivå. Eftersom 
det finns en osäkerhet i det så vet man 

Det gäller att förbereda sig för 
att klara av den osäkerhet som 
finns. 

Förberedelser och 
Osäkerhet. 
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inte om man hinner anpassa sig och då 
får man arbeta och förbereda alternativa 
modeller". 

"Det gäller att mobilisera, parta om att 
det här kommer ta resurser och man 
måste försöka få plats med det i 
verksamheten". 

Det gäller att prata om 
förändringen och mobilisera sig 
kring den. 

Kommunikation och 
Mobilisering. 
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Innehållsanalys – Respondent 5:  

Citat: Kondenserad meningsenhet: Kodning: 

"En regel är att i processen att de som mest 
berörs av det ska också få vara med och tycka 
till om det och idéer och tankar man har när 
man kommer till hur man ska lösa saker rent 
praktiskt i verksamheten".  

De medarbetare med mest kunskap 
om ett specifikt område är de som 
skall tycka till om 
processutformningen.  

Medarbetare & Kunskap  

"Men en svårighet för vår del är att vi 
fortfarande inte känner till alla detaljer i 
MiFID II. Det finns utkast på ny lagstiftning 
men vi väntar fortfarande på mycket nivå 2 
reglering och så vidare, så mycket av 
detaljerna känner vi inte till". 

Saknar stora delar av 
detaljregleringen vilket leder till 
problem vid planeringen.  

Detaljregleringsbrister 
leder till tidsbrist 

"Skulle det visa sig att det kommer reglering 
som gör att dem tjänsterna på dem 
premisserna vi utlovat våra kunder inte längre 
kan erbjudas på det viset. Så är det klart att då 
har vi ju inte fullständig kontroll på processen 
själva utan då måste vi involvera våra kunder 
i att förändra saker och det är klart att om 
man hamnar i ett sånt läge, då börjar 
tidsaspekten bli kritisk".  

Om regleringen innebära att 
befintliga kundavtal förändras, och 
kunderna behöver kopplas in så kan 
det leda till att tiden rinner iväg.  

Tidsbrist  

"Så då blir det avgörande med hur mycket tid 
vi har. Har vi tillräckligt med tid för det, så 
fungerar nog de flesta omställningar, men 
sedan är det klart att det är tid som tas från 
något annat vilket också är kostsamt". 

Om tiden rinner iväg kommer 
resurser behöva tas från andra 
områden, vilket är kostsamt.  

Tidsbrist, Resurser, 
Kostsamt  

"Jag skulle säga att det är klart att det finns 
potentiella problem och hot beroende på hur 
detaljregleringen kommer komma. Hur sent 
inpå kommer detaljerna komma från dessa att 
dem ska vara implementerade och klara".  

Oklar detaljreglering leder till 
problem. Detaljreglering  

"Behöver vi göra system mässiga 
förändringar för att det skall passa så är det ju 
i någon mening ett hinder för det tar tid och 
någon ting skall ändras, men det kanske inte 
är ett hinder i den bemärkelsen att det 
egentligen är några större problem utan det 
handlar ju egentligen om att man får lägga tid 
på det och åtgärda det som man skulle kunna 
lagt på något annat". 

Systemförändringar som 
uppkommer tätt intill 
implementeringen leder till att 
resurser får tas från andra områden.  

Systemförändringar, 
Resurser  
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"Så att sen är det klart att det finns ju också 
utbildnings aspekter på det hela beroende på 
vad som skall ändras om det är regulatoriska 
förändringar som gör att till exempel dem 
som sitter med kundkontakt måste agera 
annorlunda, då måste vi på olika sätt ge 
utbildningsverktyg till personalen för att 
sköta".  

Förändringarna leder till att 
ytterligare utbildning behöver ske i 
verksamheten.  

Utbildning  

"Sen föreslår man ganska breda mandat till 
Finansinspektionen, när det kommer till 
föreskriftsrätt, och där finns också en stor 
osäkerhet om hur kommer finansinspektionen 
nyttja dem här föreskriftsrätten". 

Nyttjandet av finansinspektionens 
föreskriftsrätt oroar.  

Finansinspektionens 
föreskriftsrätt.  

"Och det är klart att det är ett potentiellt hot 
och kan också leda till tidsbrist på slutet och 
speciellt som jag sa om det är kunder 
involverat, där vi inte helt kan styra själva, 
utan det bygger också på att man kanske på 
något sätt får kunden att acceptera nya 
modeller eller vad det må vara för 
någonting".  

Om externa kunder behöver 
involveras i implementeringen kan 
det leda till tidsbrist.  

Kunder, tidsbrist  

"Och sen så kommer ju såklart dem här, som 
jag tror alla brottas med, i och med att det är 
en implementering så kommer det också 
handla om att få alla att dra åt samma håll".  

Att få alla att dra åt samma håll i 
implementeringen är en utmaning.  "Dra-åt-samma-håll"  

"Vi har ju, och det tror jag dem flesta bolag 
har, men vi har ju alla möjliga 
utbildningsinsatser för personalen löpande 
och det är klart att vet vi vad som komma 
skall så är det väldigt naturligt att väva in det 
i det vi ändå gör, i dem utbildningsinsatser vi 
redan har".  

Om verksamheten vet vad som 
komma skall i rimlig tid kan 
utbildningen vävas in i den 
befintliga utbildningsplanen.  

Utbildning  

"Men det är klart att kommer saker med 
väldigt dålig framförhållning, då kanske vi 
inte kan få in det på ett naturligt sätt hur vi än 
gör utan vi måste, sätta in extra insatser bara 
för att hantera det som kommer, och det är 
klart att då kan det bli mer forcerat och leda 
till mer problem".  

Om saker kommer med dålig 
framförhållning så kräver det extra 
resurser för att hantera.  

Resurser  
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Innehållsanalys – Respondent 6:  

Citat:  Kondenserad meningsenhet: Kodning: 

"Och dem här EU-direktiven går ju heller 
inte per land utan det är ju liksom EU. Så 
att regelverket är ju i princip detsamma 
tvärs över länderna. Så när man nu tar fram 
en lösning så gör man, även om vi nu är i 
Köpenhamn så pratar vi inte bara om 
Danmark, utan då är det ju liksom för 
samtliga dem här länderna att det skall 
fungera. Och det ställer ju ytterligare krav 
på att få det här att fungera".  

Lösningarna som tas fram för 
implementeringen skall fungera i 
bankens alla verksamma länder. 
Det är en stor utmaning.  

Internationella lösningar 

"Och det är ju många länder och det är 
många individuella önskemål och tankar 
och Norge har kanske sina fokus kunder 
och ni har en större grupp Retailkunder och 
Sverige någonting annat och att försöka 
mixa ihop allt det här så att alla är glada 
och nöjda".  

Att göra alla olika länder nöjda, 
med individuella önskemål är en 
utmaning.  

Individuella önskemål 

"Och jag menar det kommer ju också till 
sist att när en kund kommer in till en bank 
att kunden skall uppleva ”jo jag fick 
någonting här”, inte bara att jag har hjälpt 
till att uppfylla ett regelverk". 

Kundnöjdheten måste sättas i 
fokus trots att nya regleringar 
kommer.  

Kundnöjdhet  

"Tar vi ett tvingande direktiv så är kan det 
konstateras att ”failure-is-not-an-option”. 
Utan det finns ingenting annat, utan är det 
det datumet så är det det som gäller". 

Att misslyckas är inget alternativ.  "måste lyckas" 

"Det finns väl någon sådan här 
information, kanske på ett tidigt stadium att 
vid den här tidpunkten så kommer 
någonting. Men att vi jobbar med det och 
ni kommer få utbildning så dem vet att dem 
behöver inte vara oroliga. Och sen får väl 
just det här projektet avgöra vilken 
omfattning det är kring utbildning".  

Att informera tidigt in i projektet 
om utbildning är viktigt för att 
mental förbereda rådgivarna.  

Information, 
Kommunikation & 
Utbildning  
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"Det handlar ju om att jag som rådgivare 
skall förstå hur jag skall prata med dig som 
kund. Vad ska jag säga? Vad förstår du och 
vad förstår du inte? Därför är den här 
dialogen som visas i filmen ett bra exempel 
att använda sig av. Det är lätt att läsa om att 
såhär fungerar systemet, men det andra är 
att träna på dialogen och få lite tips på så 
här kan jag prata, och detta kan jag säga".  

Utbildningen måste även fokusera 
på dialogen mellan kunden och 
rådgivaren då detta är en svår del 
av implementeringen.  

Kommunikation till kund 

"Medan om vi tar till exempel i projektet, 
så finns det IT-personal, en 
kommunikationsavdelning, det finns en 
utbildningsavdelning och så vidare, där alla 
har sin expertkunskap i de här olika 
delarna. Och sen finns det ju någon 
övergripande projektledare som skall se till 
att man har löst alla frågor".  

Finns olika delar av verksamheten 
som fokusera på olika delar i 
implementeringen, Övergripande: 
IT, Kommunikation, Utbildning.  

IT, Kommunikation & 
Utbildning 

"Det gäller om att hitta det goda 
argumentet att när du väl gör det här, sen så 
kan du spara massor med tid och hitta nya 
affärsmöjligheter och du kan visa kunden 
och du får ett gott informationsunderlag. 
Det gäller att komma över tröskeln på ett 
positivt sätt". 

Det är viktigt att hitta en positiv 
inställning till förändringen, att 
visa det som en affärsmöjlighet. 

Positivitet, & 
Affärsmöjlighet  

"Ett annat typiskt hinder är IT. När du ska 
göra någonting och det visar sig att det inte 
fungerar eller att det tar två månader till. 
Det kan vara en stor utmaning. När det är 
en ny produkt då kan man kanske leva med 
det men när det finns deadline så måste 
man hitta en lösning". 

Att göra IT förändringar inom en 
snäv tidsram är en stor utmaning.  IT-förändringar  

"När vi första gången började prata om de, 
och när olika personer kom med olika input 
så insåg man att det man trodde var stort, 
var ännu större. Då får man se till att skaffa 
de resurser som krävs".  

För att klara av implementeringen 
behöver det anskaffas resurser. Resurser  

"Det är bara att ha rätt uppsättning i 
projektet och ha alla de här dokumenten i 
organisationen om målet, vilka som är 
involverade, styrgrupp osv. För det wild 
west-alternativet fungerar aldrig. Så det 
gäller att ha en riktig projektorganisation. 
Har man det då tror jag också att man 
klarar av om allt inte går som man tänkt 
sig. Det finns utrymme att lösa". 

Viktigt att ha struktur i 
implementeringsprojektet, då kan 
det mesta lösas.  

Struktur 
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"Men däremot så tror jag att det du var inne 
på tidigare om att vissa rådgivare är väldigt 
positiva till förändringarna och ser 
möjligheter i förändringar och vissa 
rådgivare tycker att det är väldigt jobbigt 
när det kommer till något nytt. Och lite det 
du sa innan jag har känt mina kunder i tio 
år och varför jag göra det här. Så jag tror 
att det har legat på en individuell nivå att 
några tar till sig och några behöver 
övertygas lite mer".  

Vissa rådgivare tar lättare till sig 
förändringar och är positiva till 
dessa än andra. Det finns en 
individuell aspekt.  

Rådgivarnas individuella 
förmågor 

"Nej men jag tror, vi var inne på det att det 
är viktigt att få regelverket så att man vet 
vad man ska göra och jag menar de 
personer som är involverade i det här 
projektet att bara sitta och rulla tummarna 
när man sitter och väntar. Och då börjar de 
jobba med någonting annat för man har 
många projekt man vill komma framåt 
med". 

Viktigt att få regelverket i tid för 
att hålla uppe motivationen.  Motivation  

"Och när väl fasen kommer att det är såhär 
ni ska göra ja då gäller att alla som ska 
jobba med det här kan avsätta tiden och att 
cheferna på alla olika nivåerna kan se till 
att resurserna är tillgängliga". 

När implementeringen drar igång 
"på riktigt" är det viktigt att avsätta 
tillräckligt med resurser. Ett 
ledningsbeslut.  

Resurser & Ledarskap  

"Och är det då ett projekt som går över ett 
par år då ska man försöka hålla humöret 
och intresset uppe hela tiden. Det finns 
alltid några nyckelpersoner i varje projekt 
och de kanske lämnar banken eller får 
uppdrag och så gäller det att ersätta de här 
personerna och inte tappa tempot". 

Viktigt att hålla humöret och 
intresset uppe. Annars finns det 
risk att nyckelpersoner lämnar för 
andra, mer intressanta uppdrag.  

Nyckelkompetens 

"Så fort regelverket är klart blir det lättare 
att göra den här tidsplaneringen om att nu 
ska vi ha vårt första möte kring det du 
tänker på med implementering, som vad 
rådgivarna ska kunna för någonting. Men 
det är viktigt att först veta vilka krav vi ska 
uppfylla och sen ska vi då lösa det".  

Viktigt att få regelverket i tid för 
att hinna planera 
implementeringen.  

Tidspress & Planering.  
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Innehållsanalys – Respondent 7:  

Citat:  Kondenserad meningsenhet: Kodning: 

"Det är helt klart att juristerna är viktiga, de 
är faktiskt de viktigaste intressenterna som 
vi har, vid denna tidpunkt. För de är dem 
som skall skriva under att vår tolkning är 
korrekt, och det är dem som skall hjälpa 
oss. Vi sitter mer som analytiker kan man 
säga, för att tolka kraven. Men det är 
viktigt att få deras underskrift på att vi 
verkligen förstår det. Och att det har den 
inverkan som vi tror att det har. Och det är 
ju inte alltid som vi är överens från början, 
så de är väldigt viktiga genom hela 
processen".  

Viktigt att få juristernas 
godkännande på den tolkning 
som gjorts, för att säkerställa 
dess korrekthet.  

Jurister & Säkerställande  

"Och det sammanhänger då också med när 
vi kommer med ett förslag till en lösning 
som vi ser både från kundens och efter vårt 
perspektiv, men allra viktigast att man ser 
det från rådgivarens perspektiv. För 
rådgivaren skall få sin vardag till att 
fungera".  

Viktigt att se förändringen från 
både kundens- och rådgivarens 
perspektiv.  

Olika perspektiv  

"Det gäller också att se MiFID II som en 
möjlighet, en affärsmöjlighet. Att vi 
faktiskt kan gå ut och få fler kunder som 
vill göra affärer med oss. Som tycker att vi 
är en intressant bankaktör. Så att det inte 
bara blir en negativ sak när det kommer 
nya regler. Utan att det kan användas 
positivt".  

Viktigt att se förändringen ur 
ett positivt perspektiv, att det 
kan leda till nya 
affärsmöjligheter.  

Positivitet & 
Affärsmöjligheter  

"Så det blir ju också snabbt en 
konkurrensparameter, eftersom alla banker 
skall leva upp till det här. Så det är ju 
upplagt för konkurrens eftersom vissa 
banker är längre fram i arbetet än andra".  

Eftersom alla skall leva upp till 
regelverket blir det lätt till en 
konkurrensparameter, om vem 
som klarar av 
implementeringen bäst.  

Konkurrensparameter  

"Det handlar också mycket om 
övervakning, något som jag tror blir viktigt 
vid MiFID II. VI skall bli bättre på att 
övervaka vad som händer och om vi lever 
upp till reglerna. Och om inte varför eller 
vem som inte gör det och varför. Det är 
jätte viktigt".  

Viktigt att övervaka 
förändringen, lever vi upp till 
alla regler?  

Övervakning  
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"Sedan som en del i utbildningen görs det 
tester som är till för att säkerställa att 
rådgivarna har förstått. Speciellt vid sådana 
här juridiska implementeringar".  

Viktigt att testa rådgivarnas 
förståelse.  Förståelse  

"Man kan säga att för mig i alla fall så är 
det mycket med förändringsviljan hos 
rådgivarna Nu visade vi en video, som 
visar hur vi förhåller oss till förändringen, 
men om rådgivarna är vana vid att göra det 
på ett annat vis så kan det blir problem".  

Rådgivarnas förändringsvilja 
måste beaktas då den annars 
kan ställa till problem.  

Förändringsvilja  

"Därför tror jag att mycket handlar om den 
mentala övervinnelsen. Det är extremt svårt 
många gånger. Verkligen krävande och det 
är en stor insats".  

Den mentala övervinnelsen 
måste tas i beaktande.  Mentalövervinnelse  

Och det man kan göra är att alliera sig med 
några ambassadörer där ute. Alltså några 
rådgivare som man vet är rimligt öppna för 
förändringar, som representerar den 
organisation de kommer ifrån och så tar 
man in dem och provar att prägla dem på 
ett positivt vis och ge dem en speciell 
inkörsel i de nya systemen och de nya 
processerna och sedan få dem att gå 
tillbaka till sina organisationer och berätta 
hur bra detta nya som kommer är och att 
resterande medarbetare skall glädja sig till 
att detta kommer, då det innebär massor av 
möjligheter. De kan verkligen vända 
stämningen och göra 
implementeringsprocessen mycket, mycket 
lättare.  

Bra strategi att alliera sig med 
ambassadörer ute i 
verksamheten som kan 
förmedla förändringen till alla 
andra medarbetare.  

Förändringsambassadörer  

"När det kommer till MiFID II så är det två 
saker jag vill säga. Det ena är att vi inte har 
reglerna ännu, utan de blir fortfarande 
reviderade. De har precis börjat med den 
andra revisionen men det kommer 
säkerligen också en tredje revision. Och det 
gör att vi känner inte till reglerna, på 
många områden. Dvs. detaljerna i reglerna 
i alla fall. Det är en sak som vi inte kan 
göra så mycket åt".  
 

Svårt att genomföra 
implementeringen då så 
mycket detaljer kring 
regelverket är okända.  

Okända regler  
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"Det kan också ställa till med problem, 
både vad kommer till personalresurser, 
men också rent energimässigt. Folk de 
börjar tappa intresset och så kanske de 
börjar arbeta med andra saker i projektet 
som kanske är mer spännande att göra och 
som de tycker är roligare. Det kan också 
vara ett problem sett ur projektets 
tidsperspektiv". 

När processen blir utdragen är 
det lätt att medarbetarna tappar 
intresset, vilket leder till 
resursbrist.  

Resursbrist & Tappat intresse  

"Och där lokala kulturer spelar in. Man vill 
gärna från ledingen sida att alla skulle likna 
varandra. Kunderna liknar varandra, 
rådgivarna liknar varandra, men i 
verkligheten tycker jag inte riktigt att det 
ser ut så. Jag tycker det finns rätt så stora 
skillnader mellan traditioner och andra 
saker som man gör på olika vis". 

Olika kulturer och traditioner 
spelar in vid implementeringen 
i organisationens olika länder.  

Kultur & Tradition  

"Så kraven till de här projekten de blir 
försenade, i förhållande till vad vi kunde 
tänka oss. Detta kräver att det finns en 
utvecklingsavdelningen, vilken vi kan 
ställa förändringskraven till. Och om 
projekten blir försenade så är det inte säkert 
att det finns. Det måste finnas någon som 
skall programmera det här och som skall 
lösa det. Därför är det viktigt att projekten 
kommer i tid så vi vet att det finns någon 
som kan jobba med det".  

Viktigt att regleringen kommer 
i tid för att kunna säkerställa 
resurser i verksamheten. 

Tidsaspekten, Förseningar & 
Resurser  

"En av våra kärnvärderingar är 
anpassningsförmåga. Och det tror jag är 
väldigt viktigt i ett sådant här projekt. För 
att långt in på nästa år kommer det att 
komma nya krav på implementeringen så 
därför är det viktigt att ha en 
implementerings som är i stånd till att vara 
flexibla i sina lösningar, och kunna ändra 
sig efterhand efter vad som kommer".  

Viktigt att vara flexibel och 
anpassningsbar för att kunna 
hantera implementeringen.  

Flexibilitet & 
Anpassningsbarhet  

"Även om man pratar mycket tekniska 
lösningar så måste man tänka på själva 
implementeringen, och att hålla det 
sinneståndet under en lång period tror jag 
är väldigt viktigt. Och så är det viktigt att 
hitta resurser i verksamheten som kan 
implementera över en lång tidsperiod".  

Viktigt att hitta resurser som 
klarar av att implementera 
under en längre tidshorisont, 
för att inte tappa projektet.  

Långsiktiga resurser  
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"Sen är där helt klart resursmässig 
uppbackning, att projektet skall prioriteras. 
Därför så har organisationen i uppgift att gå 
ut och säkra att det finns chefer på olika 
nivåer som kan allokera resurser till det 
här. Det är också enormt viktigt. Speciellt 
för att det kan bli en mycket stor intern 
implementering".  

Viktigt att det allokeras 
resurser till projektet. Sker på 
ledningsnivå.  

Resurser & Ledarskap  
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Innehållsanalys - Respondent 8: 

Citat: Kondenserad meningsenhet: Kodning:  

"Sen framöver här så blev tiderna kortare 
och kortare så att tiden från att EU 
direktivet är antaget till dess att det skall 
vara implementerat i medlemsstaterna blev 
väldigt kort".  

Kortare tid från att direktivet är 
antaget tills att det skall vara 
implementerat.  

Tidspress 

"För oss blir problemet mer som sådana 
här vanliga resursproblem och mer att det 
kommer väldigt tätt, nuförtiden är ju EU-
reglerna väldigt omfattande och alla har ju 
liksom en tendens att göra sina ändringar 
samtidigt så det kan komma liksom 5-6 
direktiv som är väldigt omfattande inom en 
kort tidsperiod och då räcker resurserna 
inte till".  

Resursproblem vid 
implementering av många EU-
direktiv under samma 
tidsperiod.  

Resursbrist  

"Så det bli ju resursproblem när det är 
dåligt koordinerat från EU:s håll och det 
kommer mycket på en gång. Då får vi 
resursbrist".  

Resursproblem som 
uppkommer på grund av dålig 
koordination från EU. 

Koordinationsproblem  

"Det är ju mer en politisk grej det där att 
det skall gå så himla snabbt att man 
politiskt skall visa någon sorts 
handlingskraft att det här direktivet måste 
genomföras nu direkt och så där."  

Politikerna visar handlingskraft 
genom att förändra många 
regleringar och snabbt. 

Politisk handlingskraft  

"Det är en stor teknisk anpassning till det 
som gäller marknadsstruktur och sånt där 
som skall offentliggöras och man skall 
kunna rapportera. Men det kan nog bli 
stora tekniska utmaningar för det" 

Stora tekniska utmaningar för 
företagen på grund av 
implementeringen.  

Teknisk anpassningsbarhet  

"Sen så finns det ju en del i det som är det 
här provisionsförbudet som får väldig 
inverkan på affärsmodeller hos företagen. 
Där gäller det ju att alla företag så snabbt 
som möjligt anpassar sin verksamhet och 
ser hur dem skall ta betalt i framtiden för 
dem här tjänsterna." 

Stor inverkan på företagens 
affärsmodeller som resultat av 
förändrade regler.  

Affärsmodellsförändringar  

"EU:s lagprocess passar inte riktigt in i den 
svenska lagstiftningsprocessen så vi har 
varit tvungna att justera den lite grann". 

Skillnader i 
lagstiftningsprocesserna i 
Sverige och EU. 

Processkillnader vid 
lagstiftning 

"Om det är något som skall rapporteras 
eller något som skall göras så framgår det 
först av nivå 2 exakt hur det skall gå till 
och dem har ju, eller det är en annan 
försening inom EU så att säga där dem har, 
alltså dem här nivå 2 reglerna har tenderat 
att komma senare och senare och det 
brukar leda till att det faktiskt inte går att 
efterleva dem där för att man får reda på 
dem sen är det ett par månader innan de 

Förseningar vid framtagningen 
av Nivå 2 regleringarna från EU 
leder till 
implementeringsförseningar. 

Förseningar 
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börjar gälla och då är det ingen som hinner 
anpassa några system eller några sådana 
saker".  

"Jag undrar om det inte var ganska många 
företag som egentligen gjorde lite fel här 
och var, utan att riktigt förstå att EU, eller 
kommissionsförordningen styrde en del 
saker. Sen dess har ju folk vant sig vid att 
det är så det ser ut, där den svenska lagen 
bara är en sak men man måste titta i 
eventuella genomförande förordningar från 
kommissionen också".  

Missuppfattningar hos 
företagen vid implementeringen 
av genomförandeförordningen.  

Missuppfattningar  
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