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Sammanfattning 

 

Den 1 november 2007 genomgick värdepappersmarknaden en omfattande 

förändring då MiFID I trädde ikraft. EU:s upprättande av direktivet ställde 

höga krav på värdepappersföretag att internt upprätta riktlinjer i enlighet med 

MiFID I. Nu står värdepappersmarknaden inför en ytterligare förändring i och 

med ett förslag till MiFID II. 

MiFID II är tänkt att avhjälpa de brister som MiFID I har visat. Områden med 

störst behov av förstärkning är reglerna som säkerställer investerarnas skydd, 

med specifik inriktning på reglerna om informationsdelgivning från 

värdepappersföretag till kund. Uppsatsen behandlar 

informationsdelgivningsreglerna i MiFID I och jämförs med ändringarna 

presenterade i MiFID II för att utreda huruvida MiFID II kan komma att 

stärka investerarskyddet.  

MiFID II är ett mer utförligt och detaljerat regelverk än dess föregångare. 

Informationsdelgivningsreglerna ska öka investerarskyddet och möjliggöra 

tryggare handel med finansiella instrument. 
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Abstract 

The securities market was to undergo a major change with the entry of MiFID 

I in November 2007. EU´s establishment if the directive sets high standards 

for investment firms to establish internal guidelines in accordance with MiFID 

I. As right now, the securities market is facing further change with the proposal 

for MiFID II. 

MiFID II seeks to overcome MiFID I´s shown deficiencies. The greatest need 

for change are the rules that secure investor protection, with specific focus on 

regulation on information service from investment firms to customers. This 

essay deals with the rules on information service enacted in MiFID I compared 

to the changes presented in MiFID II to investigate whether the changes could 

strengthen investor protection as desired. 

MiFID II is a more detailed framework than its precursor. The information 

service regulation shall increase investor protection and enable secure trading 

with financial instruments. 
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Terminologilista 

Best execution Bästa utförande av order. Företagen ska arbeta för att 
varje investering utförs på ett sätt som tillvaratar kundens 
intresse.1 

Dark Pools Handelsplatser utan krav på informationsdelgivning innan 
transaktioner genomförs.2 

De lege lata   Gällande rätt.3 

De lege ferenda   Önskan om hur rätten ska utvecklas i framtiden.4 

Emittent   Utgivare av värdepapper.5 

Handelsplats Även kallat handelsplattform. Den plats där handel med 
finansiella instrument bedrivs.6 

Icke-professionell kund En kund som inte har den kunskap, erfarenhet eller 
förmåga att bedöma risker med en investering.7 

Investeringstjänster och 

investeringsverksamhet  Mottagande och vidarebefordran av finansiellt 
instrument, finansiella tjänster, drift av 
handelsplattformar och förvaring av finansiella 
instrument för kundens räkning.8 

Jämbördig motpart Vissa professionella kunder får behandlas som jämbördig 
motpart.9 

MiFID I Direktiv som reglerar värdepappersmarknaden och 
handel med finansiella instrument. 

                                                 
1 Europa Parlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för 

finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG. 
(MiFID I) Ingress p. 33. 

2 Dictionary of Financial Terms, 2008. http://financial-
dictionary.thefreedictionary.com/Dark+Liquidity+Pools (6 maj 2012). 

3 Rembe, A och Eklund, S, Juridiska ord och begrepp, s. 28. 

4 Rembe, A och Eklund, S, Juridiska ord och begrepp, s. 28. 

5 1 kap. 1 § 12 st. Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. 

6 Celebi Kapitalförvaltning AB. Egenskaper och risker avseende finansiella instrument. 
http://celebi.se/Aktierisker.htm (6 maj 2012). 

7 MiFID I Bilaga II 1 st. é contrario.  

8 Europaparlamentets och Rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (MiFID II) Bilaga I Avs. A. 

9 8 kap. 15 § VPML. 

http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Dark+Liquidity+Pools
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Dark+Liquidity+Pools
http://celebi.se/Aktierisker.htm


 

 
iv 

MiFID II Förslag om ändring av MiFID I. Den är uppdelad i två 
delar, ett direktiv och en förordning. MiFID II avser 
direktivet och MiFIR avser förordningen. 

Professionell kund Kund som har tillräcklig erfarenhet, sakkunskap och 
områdeskännedom för att fatta egna investeringsbeslut 
och göra en bedömning av de risker som är medföljer 
med investeringen. Exempel på professionell kund är 
banker och värdepappersföretag.10 

Värdepappersföretag   Juridisk person som bedriver yrkesmässig verksamhet 
som består i att tillhandahålla en eller flera 
investeringstjänster och/eller utföra en eller flera 
investeringsverksamheter till tredje man.11 

 

  

                                                 
10 MiFID I Bilaga II. 

11 MiFIR Avd. 1 Art. 1.1. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

MiFID I12 är ett direktiv på EU-nivå som reglerar marknaden av finansiella instrument och 

finansiella tjänster. MiFID I trädde ikraft 1 november 2007 och svagheter med MiFID I 

visades under finanskrisen 2008. Kommissionen framförde ett förslag, MiFID II, som ska 

avhjälpa dessa påkomna brister och framför allt öka investerarskyddet. 

Värdepappersmarknaden står därav inför en förändring i och med MiFID II13 som kommer 

att antas under 2013.14 Värdepappersmarknaden är mån om att skydda investerarna och 

detta skydd är viktigt med hänsyn till att kunden oftast är den svagare parten i förhållande 

till värdepappersföretag. Kunder som inte har den kunskap som krävs måste ofta förlita sig 

på mellanhänder, värdepappersföretag, för att kunna genomföra tillfredsställande 

investeringar.15 Den kunskaps-asymmetri som präglar förhållandet mellan företag och 

konsument medför en risk att konsumentens intresse åsidosätts. Med bakgrund till detta 

syftar MiFID II att stärka investerarskyddet samtidigt som marknadens rykte och 

förtroende stärks.16 

Informationsdelgivning är en del av investerarskyddet som har kommit att spela en stor roll 

i samhället mot bakgrund av att det har blivit vanligare att handla med komplexa finansiella 

instrument till skillnad från vanlig aktie- och fond handel.17 Det anses nödvändigt med 

tydligare riktlinjer för hur finansiell verksamhet får bedrivas i dagens alltmer 

gränsöverskridande18 och komplexa verksamhet. Det anses föreligga ett behov av enhetlig 

terminologi och enhetliga definitioner inom EU. Genom ett direktiv kan medlemsstaterna 

själva implementera reglerna och anpassa dem till varje medlemsstats finansiella system. 

                                                 
12 Europa Parlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för 
finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 
93/22/EEG. (MiFID I). 

13 Europaparlamentets och Rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG. (MiFID II). 

14 Finansinspektionens värdepappersavdelning, telefonkontakt. 

15 C. Sandeberg, Börsrätt, s. 118. 

16 MiFID II s. 2. 

17 MiFID II Ingress p. 26.  

18 Prop. 1990/91:142 s. 67. Med gränsöverskridande verksamhet avses bland annat 
värdepappersmarknadens informationsspridningsfunktion.  
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Sverige har implementerat MiFID I genom VPML och genom uppföranderegler från 

Finansinspektionen. Finansinspektionen är Sveriges tillsynsmyndighet19 på 

värdepappersmarknaden och ansvarar bland annat för att den svenska 

värdepappersmarknaden bedrivs i enlighet med MiFID I.20 

Tanken med finansiell handel är att fördela risken som medföljer över de investerare som 

är villiga att investera och har råd att bära den risk som är förknippad med respektive 

värdepapper. Detta bidrar till ökat behov av korrekt information om emittenten (utgivaren 

av värdepappret) och det fysiska värdepappret. Om information till kunden skulle vara 

missvisande eller på något vis oklart (för kunden) kan förtroendet för 

värdepappersmarknaden minskas. En naturlig följd av minskat förtroende är brister i 

marknadens effektivitet och minskad kapitaltillförsel på marknaden vilket är till nackdel för 

samtliga marknadsaktörer.21 Av dessa skäl anser Kommissionen att det finns behov att 

ställa ökade krav på värdepappersföretag att upprätta interna riktlinjer för verksamhetens 

drift och krav på värdepappersföretagens tillvägagångssätt när de ger ut information till 

kunder.22  

Området uppsatsen fokuserar på är infomationsdelgivningsreglerna i MiFID I och II. 

Konsekvenser som visat sig medan MiFID I varit ikraft talar för att reglerna ofta inte 

skyddar konsumenten på grund av regelverkets karaktär, det vill säga att direktivet 

implementerats olika och att regelverket är för betungande för värdepappersföretagen.23 

Detta har lett till att företag inte tar hänsyn till vissa regler. Det är av intresse att analysera 

potentiella framtida konsekvenser avseende de nya informationsdelgivningsreglerna i 

MiFID II. En utredning av potentiella konsekvenser är motiverat av att MiFID II:s 

ikraftträdande berör alla värdepappersmarknadsaktörer och deras verksamhet, det är 

därmed av betydelse för den framtida värdepappersmarknaden.24 Därav är det även av vikt 

att utreda huruvida rättsreglerna i MiFID II kommer att stärka investerarskyddet med 

hänsyn till värdepappersmarknadens förändring, med andra ord, huruvida ändringarna 

                                                 
19 Finansinspektionens bemyndigande att meddela föreskrifter finns i 10 kap. 5 § VPML och i 6 kap. 1 § 

förordningen (2007:572) om värdepappermarknaden. Se SFS 2007:572. 

20 SFS 2007:841.  

21 Sveriges Riksbank, Finansiell Stabilitet, 2011:2. s. 17. 

22 Prop. 1990/91:142 s. 78. 

23 C. Sandeberg, Börsrätt. s. 193-195. 

24 Gernandt & Danielsson, Regulatorisk klientbriefing, 2011.  
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uppfyller sitt syfte. Den bakomliggande tanken med uppsatsen är att uppskatta rättsläget 

för värdepappersföretag när MiFID II träder ikraft. 

1.2  Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida informationsdelgivningsreglerna i MiFID II 

uppfyller sitt syfte om ökat investerarskydd. Tillika ska det framtida rättsläget utredas. 

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla informationsdelgivning från svenska 

värdepappersföretag till icke-professionella kunder i Sverige. Redogörelse för 

värdepappersmarknaden, handelsplattformar, kundkategorier, finansiella instrument och 

finansiella tjänster är på sin plats av förståelse för informationsdelgivningsreglerna. Då 

uppsatsen behandlar informationsdelgivningsreglerna avseende icke-professionella kunder 

lämnas koncernintern informationsdelgivning och informationsdelgivning till professionella 

kunder och jämbördiga motparter därhän.25 

Av den gedigna mängd regler som återfinns i lag och direktiv är det endast bestämmelser 

om informationsdelgivning och investerarskydd som behandlas. Bestämmelser om 

finansiella tjänster avser endast investeringsrådgivning. Den finansiella tjänsten diskretionär 

portföljförvaltning lämnas därhän. Motivering är att icke-professionella kunder som använder 

sig av diskretionär portföljförvaltning lämnar allt beslutsfattande till värdepappersföretaget. 

Övriga frågor och områden inom MiFID I och II är inte relevant för att besvara 

uppsatsens syfte och lämnas därhän. 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen inleder med en deskriptiv metod för att beskriva gällande rätt och 

rättsområdet.26 Utifrån det material som presenterats i den deskriptiva delen läggs fokus på 

de kriterier som värdepapperföretag måste ta hänsyn till, både i MiFID I och kommande 

MiFID II. Därefter analyseras dessa kriterier om huruvida dessa förhåller sig till varandra 

och huruvida de kommande reglerna kommer att uppfylla sitt syfte om ökat 

investerarskydd. 

                                                 
25 MiFID I Ingress p. 11. 

26 C. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. s. 66-67. Deskriptiv metod avser beskrivning av rättsregler 
och rättskällor. Att deskriptivt redogöra för rättskällor och rättsregler är av vikt för att sedan kunna 
analysera dem.   
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Uppsatsens utredning om framtida gällande rätt gör sig inte rättvis till de klassiska juridiska 

rättskällor som redogörs för. För läsaren är de av vikt att veta vad gällande rätt är för just 

denna uppsats. Vid redogörelse av svensk rätt rangordnas källorna enligt följande; lag, 

förarbeten och doktrin. På grund av ämnets nyhetsvärde har det inte tillkommit praxis på 

området. Finansinspektionens allmänna råd och uppföranderegler har i denna uppsats 

motsvarande rättskällevärde som lag med motivering att de har befogenhet att uppställa 

bindande rättsregler för värdepappersföretag och är en del av nationell rätt.27 Nationell rätt 

präglas av EU-rätten och vid utredning av denna rätt är direktiv primärkälla. Då det 

egentligen inte finns förarbeten till direktiv har regelverket i sig och dess ingresser givits 

stor betydelse.28 ESMA:s (tidigare CESR) publicerade dokument avseende MiFID II ges 

samma rättskällevärde motsvarande förarbeten i svensk rätt med motivering till att deras 

arbete har haft (och har) betydande inflytande på MiFID II. Publicerade artiklar om MiFID 

II ges rättskällevärde som doktrin. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta kap. som på ett pedagogiskt sätt ska leda läsaren genom detta 

ämne. Inledningsvis i kap. två beskrivs värdepappersmarknaden och dess funktioner. 

Handel med finansiella instrument sker på olika handelsplatser och skillnaden mellan dessa 

handelsplatser beskrivs med motivering till att handelsplatserna omfattas av olika regelverk. 

Kundkategorierna beskrivs för att redogöra för informationsdelgivningsreglernas 

tillämplighet då tillämpningen skiljer sig mellan varje kundkategori. Finansiella instrument 

och finansiella tjänster beskrivs med motivering till att det är dessa instrument och tjänster 

som informationsdelgivningsreglerna omfattar. Beskrivning om passandebedömning och 

lämplighetsbedömning görs och hur bedömningarna ska utföras av värdepappersföretag. 

Kap. två avslutas med en redogörelse för investerarskyddet och vikten av investerarskydd 

på värdepappersmarknaden. Detta kap. är det mest deskriptiva och grundläggande delen i 

uppsatsen. Motivet till detta är att en praktiserande jurist inte alltid har den kunskap om 

värdepappersmarknaden och dess olika delar som är av betydelse för det resterande 

material som presenteras. 

I kap. tre beskrivs gällande rätt i Sverige. Reglerna i VPML och Finansinspektionens regler 

är Sveriges sätt att implementera MiFID I. En beskrivning av reglerna om 

                                                 
27 10 kap. 5 § VPML och i 6 kap. 1 § förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden. 

28 U. Bernitz, Finna rätt. s. 62-63. 
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informationsdelgivning är av vikt för förståelse av MiFID I och kommande gällande rätt 

enligt MiFID II.  

I kap. fyra beskrivs MiFID I. Bakgrunden till MiFID I:s tillkomst och de övergripande 

motiven bakom hela MiFID-konceptet beskrivs med motivering till att det är MiFID I som 

MiFID II bygger vidare på. Konsekvenser som MiFID I gav upphov till utreds och följs av 

en redogörelse av de brister MiFID I har visat. Finansinspektionens utredningar ligger som 

bevisgrund att företag i praktiken brister i sin informationsdelgivningsplikt. 

I kap. fem beskrivs MiFID II. Det redogörs för anledningen till att MiFID II lades fram 

som förslag och hur uppdelningen av regelverket, ett direktiv och en förordning, ska göra 

regelverket mer hanterbart. ESMA:s roll som oberoende värdepappersmarknadsmyndighet 

ska beskrivas samt deras arbetsinsats med framförandet av MiFID II. Kommissionens mål 

och syfte med MiFID II ska beskrivas tillika vilka åtgärder som ska säkerställa att målen 

och syftena uppnås på önskat sätt. En ytlig beskrivning av proportionalitetsprincipen ska 

ges med motivering att ändringarna i MiFID II ska förhålla sig till denna princip. 

Det sjätte kap. behandlar informationsdelgivning vilket är kärnan i uppsatsen. Författaren 

utreder vad informationsdelgivning innebär och vilka krav som ställs på respektive 

marknadsaktör. Vidare framställs huruvida informationsdelgivningsreglerna i MiFID Art. 

19 ändras i motsvarande regler i MiFID II Art. 24 och 25.  

I kap. sju analyseras vilka konsekvenser MiFID II ger upphov till och väger 

konsekvensernas för- och nackdelar mot varandra. Med bakgrund till det presenterade 

materialet och diskussionen om konsekvenserna presenteras avslutningsvis en 

fyrstegsmodell som författaren har upprättat. Modellen är upprättad för 

värdepappersbolagens praktiska arbete. Den ska ses som en kontrollfunktion som 

kontrollerar att värdepappersföretagen har lämnat information på rätt sätt i enlighet med 

MiFID II och i enlighet med Finansinspektionens önskan om att värdepappersföretag ska 

utföra effektivare passande- och lämplighetsbedömningar vid investeringar. Analysen följs 

av slutsats i kap. åtta som återknyter till syftet om huruvida reglerna i MiFID II ökar 

investerarskyddet på önskat sätt. 
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2 Den finansiella marknaden 

2.1 Värdepappersmarknaden 

Finansmarknaden är ett samlingsnamn för en världsomfattande finansiell infrastruktur och 

är ett uttryck för den interaktion som uppstår när marknadsaktörer köper och säljer 

finansiella tillgångar29. Begreppen värdepappersmarknad och finansiell marknad används 

utbytbart men det är värdepappersmarknaden som omfattar handel med olika finansiella 

instrument som exempelvis aktier, obligationer och optioner.30 Den verksamhet som 

bedrivs på värdepappersmarknaden benämns värdepappersrörelse. Med 

värdepappersrörelse avses köp och försäljning av olika finansiella instrument på uppdrag av 

kund. Investeringsrådgivning avseende finansiella instrument innefattas även av 

begreppet.31  

2.2 Handelsplatser 

Den plats där värdepappersrörelsen bedrivs kallas för handelsplats. De vanligaste 

handelsplatserna är så kallade reglerade marknader som drivs i form av en börs32. Det finns 

andra handelsplatser där instrument tas upp till handel och det är upp till emittenten att 

välja vilken handelsplats värdepappret ska handlas på. Exempel på andra handelsplatser är 

MTF-plattformar33 och OTF-plattformar34. Den största skillnaden mellan dem idag är att 

den senare bedriver organiserad handel helt utan reglering medan den förstnämnde 

omfattas av MiFID I. 

För att driva en handelsplats krävs tillstånd från Finansinspektionen.35 Det ställs olika krav 

beroende på om tillstånd söks för en reglerad marknad eller en handelsplattform.36 

Skillnaden ligger främst i drifthanteringen av handelsplatsen och vilket regelverk som de 

                                                 
29 Exempel på finansiella tillgångar är värdepapper, finansiella instrument, finansiella tjänster och råvaror som 

guld, koppar och olja. 

30 Den finansiella marknadens olika delar är valutamarknaden, räntemarknaden och värdepappersmarknaden. 

31 Sveriges Riksbank, Den svenska finansmarknaden. s. 102. 

32 Börs är ett företag som har Finansinspektionens tillstånd att driva en reglerad marknad. 

33 Multilateral Trade Facility. 

34 Organized Trade Facility. 

35 2 kap. 1 § VPML. 

36 12 kap. 1 § VPML. 
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anslutna bolagen är underkastade.37 En reglerad marknad har fler regler att förhålla sig till 

jämfört med andra handelsplatser.38 Exempelvis finns krav för reglerade marknader att 

upprätta prospekt enligt prospektreglerna i 2 kap. lag (1991:980) om handel med finansiella 

instrument39 och emittentens skyldighet att lämna information enligt öppenhetsreglerna i 4 

kap. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.40 En reglerad 

marknad har även högre krav på marknadsövervakning och krav på disciplinnämnd, vilket 

inte är ett krav för andra handelsplatser.41 Detta hindrar inte att övriga handelsplatser 

internt upprättar avtal med de noterade bolagen innehållande liknande villkor som de som 

gäller för en reglerad marknad. Den gemensamma avsikten med reglerna på alla 

handelsplatser är att skydda investeraren.42 

Värdepappersföretag som driver en handelsplats arbetar mot de värdepappersföretag som 

är anslutna till handelsplatsen.43 Trots detta är de ändå underkastade reglerna om 

informationsdelgivning som gäller för icke-professionella kunder. De ska upprätta samtliga 

riktlinjer som uppställs i informationsdelgivningskraven trots att de inte har användning av 

dem.44 Enligt propositionen45 till VPML ska en handelsplats drivas professionellt, hederligt 

och på ett sätt så att marknadens förtroende upprätthålls. Oavsett om det är en börs46 eller 

                                                 
37 Aktietorget, vanliga frågor om listning.  
http://www.aktietorget.se/CompanyFAQ.aspx?Language=1 (6maj 2012). 

38 Se 9 kap. 2 och 9 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 10 § VPML. Exempel på bestämmelser som endast tillämpas på 
reglerade marknader. 

39 Prospektreglerna har sitt ursprung från prospektdirektivet, Europaparlamentets och Rådets 
direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 
2001/34/EG. 

40 Öppenhetsreglerna har sitt ursprung i öppenhetsdirektivet, Europaparlamentets och Rådets 
direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och 
om ändring av direktiv 2001/34/EG. 
 
41 13 kap. 14 § VPML och SOU 2006:50 s. 25. 

42 Finansinspektionens frågor och svar. http://www.fi.se/Konsument/Fragor-och-svar/Borser-och-
aktiehandel/ (6 maj 2012). 

43 Professionella kunder och jämbördiga motparter. 

44 8 kap. 21 § VPML. Exempel på åtgärder är att vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera intressekonflikter 
mellan institutet och dess kunder. 

45 Prop. 2006/07:115. 

46 En reglerad marknad. 

http://www.aktietorget.se/CompanyFAQ.aspx?Language=1
http://www.fi.se/Konsument/Fragor-och-svar/Borser-och-aktiehandel/
http://www.fi.se/Konsument/Fragor-och-svar/Borser-och-aktiehandel/
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ett värdepappersinstitut47 som driver handelsplattformen ska principen om god 

genomlysning tillämpas. Principen om god genomlysning innebär att samtliga 

marknadsaktörer ska ha tillgång till snabb och korrekt information.48 De 

värdepappersföretag som är anknutna på respektive handelsplats hjälper investerare med 

deras affärer och tillhandahåller investerare med information och spelar därmed en 

betydande roll i och med informationsutbytet.49 Handelsplatsen ska ge allmänheten korrekt 

information om de transaktioner som genomförs och värdepappersföretagen ska 

vidarebefordra informationen till kunderna. 

2.3 Kundindelning 

Kunderna på värdepappersmarknaden delas in i professionell kund, icke-professionell kund 

och jämbördig motpart.50 Anledningen till uppdelningen är att olika kunder har olika 

förutsättningar för handel med finansiella instrument. De har olika sakkunskap, erfarenhet 

och möjlighet att självständigt ta reda på nödvändig information.51 Företag ska, vid 

delgivande av information, ta olika saker i beaktande beroende på vilken kund som är 

mottagare av informationen.52  

Alla kunder som handlar med finansiella instrument sorteras in i olika kategorier.53 Den 

största kategorin som dominerar på marknaden är icke-professionella kunder.54 Dessa är 

ofta privatpersoner som inte handlar för betydande belopp utan investerar mer som en 

sparandeform eller hobbyverksamhet.55 Icke-professionella kunder kännetecknas av att de 

inte yrkesmässigt arbetar med finansiella instrument, inte har tillräcklig sakkunskap för att 

självständigt kunna fatta egna investeringsbeslut och har svårt att bedöma medföljande 

                                                 
47 MTF-plattform eller OTF-plattform. 

48 Prop. 2006/07:115 s. 47 och 52. 

49 Sveriges Riksbank, Den svenska finansmarknaden. s. 62. 

50 8 kap. 15 § VPML. 

51 Kågerman, Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden. s. 350-351. 

52 SOU 2006:50 s. 196. 

53 8 kap. 15 § VPML. 

54 Finansinspektionens kategorisering av kunder. 2012-03-11. 
http://www.finanssivalvonta.fi/se/Finanskund/Finansiella_tjanster/Investeringstjanster/Uppforanderegler_
for_erbjudande_av_investeringstjanster/Kategorisering_av_kunder/Pages/Default.aspx (6 maj 2012). 

55 Kågerman, Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden. s. 350-351. 

http://www.finanssivalvonta.fi/se/Finanskund/Finansiella_tjanster/Investeringstjanster/Uppforanderegler_for_erbjudande_av_investeringstjanster/Kategorisering_av_kunder/Pages/Default.aspx
http://www.finanssivalvonta.fi/se/Finanskund/Finansiella_tjanster/Investeringstjanster/Uppforanderegler_for_erbjudande_av_investeringstjanster/Kategorisering_av_kunder/Pages/Default.aspx
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risker.56 Professionella kunder och jämbördiga motparter är motsatsvis ofta företag som 

yrkesmässigt arbetar med värdepappershandel. Både professionella kunder och jämbördiga 

motparter besitter den kunskap och erfarenhet som icke-professionella kunder ofta 

saknar.57 Investerarskyddets omfattning beror på vilken kategori kunden tillhör. MiFID I:s 

skärpta regler avseende kundindelning är för att säkerställa att rätt person ska tillhandahålla 

rätt skydd.58 Icke-professionella kunder ska ha ett högre skydd än professionella kunder och 

jämbördiga motparter med hänsyn till att de anses vara den svagare parten.59  

Lagstiftaren har ett stort intresse att skydda den svagare parten i olika situationer. Sverige 

har en hög konsumentskyddspolitik60 som framförs genom olika konsumentlagar.61 

Konsumentskyddet har även på EU-nivå grundlagstadgats vilket symboliserar vikten av 

konsumentsskyddet inom EU.62 Art. 169.1 i Funktionsfördraget stadgar att ”[…]unionen 

ska bidra till att öka konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen samt till att 

främja deras rätt till information[…]”. 

Investerarskyddsreglerna riktar sig således främst till icke-professionella kunder för att de är 

i större behov av omfattande skydd. Icke-professionella kunder besitter således det högsta 

skyddet och de ska få den hjälp, de råd och den information de behöver för sin 

investering.63 Professionella kunder och jämbördiga motparter anses inte vara i behov av 

lika utförlig och detaljerad information och skyddas således inte i lika hög grad av 

skyddsreglerna.64 

                                                 
56 MiFID II Bilaga II Avs. I 1 st. é contrario. 

57 MiFID II Bilaga II Avs. I 1 st. 

58 MiFID I Ingress p. 41. 

59 Prop. 2006/07:115 s. 291. 

60 Yttrande av Birgitta Ohlsson, Justitiedepartementet, om konsumentskydd i Sverige, 18-04-2012. 

61 Exempel på konsumentskyddslagar är konsumentköpslagen (1990:932), konsumenttjänstlagen (1985:716) 
och konsumentkreditlagen (2010:1846). 

62 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. (Funktionsfördraget). 

63 Sparbanken Öresund AB, Kundskydd enligt MiFID. http://www.sparbankenoresund.se/om-
oss/juridisk_information/Sidor/kundskydd_vardepappershandel.aspx (6 maj 2012). 

64 Prop. 2006/07:115 s. 532. 

http://www.sparbankenoresund.se/om-oss/juridisk_information/Sidor/kundskydd_vardepappershandel.aspx
http://www.sparbankenoresund.se/om-oss/juridisk_information/Sidor/kundskydd_vardepappershandel.aspx
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2.4  Finansiella instrument och finansiella tjänster 

Handel med finansiella instrument sker genom att risker och kapital flyttas mellan parter 

som har olika benägenhet att bära risk. Genom finansiella instrument tillåts stora 

kapitalsummor och höga risker fördelas till mindre portioner och spridas över många 

aktörer på marknaden.65 Exempel på finansiella instrument är aktier, obligationer, 

fondandelar och penningmarknadsinstrument.66 Flera ihopsatta instrument benämns 

strukturerad produkt. Dessa produkter kännetecknas av att de karaktäristiska egenskaperna 

från två eller flera finansiella instrument sätts ihop och marknadsförs som en viss typ av 

instrument. Exempel på sådant instrument är aktieindexobligation. Då kombineras aktiens 

avkastning med obligationens säkerhet.67 Gemensamt för alla finansiella instrument är att 

handel med dessa medför en risk. Risken, eller värdet på instrumentet, är bestämt av olika 

faktorer vid olika instrument. Vid aktie- och fondhandel är risken ofta förknippad med en 

börs upp- eller nedgång. Vid strukturerade produkter är den bestämd av en underliggande 

variabel.68 Den underliggande variabeln kan vara en börs, råvaror som guld, koppar och olja 

eller ett index. Om den underliggande variabeln är stabil så torde risken vara låg i 

motsvarande mån och vice versa. Ett instrument som bestäms av svårbedömda faktorer 

som en bransch eller ett företags framtidsprognos och allmän ekonomisk utveckling följer 

en naturligt ökad risk. Det gemensamma för alla instrument är att företag ska få kunden att 

förstå de viktigaste faktorerna vid dennes investering. Kunden ska förstå hur instrumentet 

är uppbyggt och hur det fungerar och vilka risker som är förknippade med den specifika 

investeringen. Det är upp till företagen att se till att kunden är medveten om dessa faktorer 

för att det ska bli en bra affär för båda parter.69  

Finansiella tjänster är, till skillnad från finansiella produkter, ett relativt nytt fenomen som 

inte har reglerats på EU-nivå innan MiFID I trädde i kraft. Den tjänst som avses i 

uppsatsen är investeringsrådgivning.70 Anledningen till reglering av finansiella tjänster är 

                                                 
65 Prop. 2006/07:115 s. 265. 

66 1 kap. 4 § 1 st. VPML. 

67 Kågerman, Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden. s. 25-26. 

68 Saxo Privatbank, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument, 2011- 09-04 
http://www.saxoprivatbank.se/sweden/blanketter/INFORMATION_OM_EGENSKAPER_OCH_RISK
ER.pdf (6 maj 2012). 

69 SOU 2006:50 s. 357-358. 

70 Diskretionär portföljförvaltning är ett annat exempel på en finansiell tjänst. 

http://www.saxoprivatbank.se/sweden/blanketter/INFORMATION_OM_EGENSKAPER_OCH_RISKER.pdf
http://www.saxoprivatbank.se/sweden/blanketter/INFORMATION_OM_EGENSKAPER_OCH_RISKER.pdf
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med hänsyn till att ökat antal investerare och den ökade komplexiteten på instrumenten har 

bidragit till ökat behov av investeringstjänster.71 Investeringsrådgivning innebär att en 

rådgivare ger personliga råd till kunden avseende en viss investering. Rådgivaren ska ha 

tillräckliga kunskaper i förhållande till den rådgivning som ges.72 Innan ett råd ges ska 

företaget göra en passandebedömning och en lämplighetsbedömning av kunden.73 

Passandebedömningen innebär att företaget samlar information om kunden som utgör 

underlag för att bedöma om produkten är passande för kunden eller inte.74 Uppgifter 

såsom kundens erfarenhet, sakkunskap och ekonomiska förhållanden ska insamlas.75 Det 

ska även framgå när i tiden kunden anskaffade sig denna erfarenhet och kunskap. 

Marknaden och produkterna utvecklas i hög fart så företaget måste alltid ställa frågan om 

kundens kunskaper är tillräckligt aktuella eller om de behöver uppdateras. En 

lämplighetsbedömning är en helhetsbedömning av kunden och informationen från 

passandebedömningen. En lämplighetsbedömning är mer omfattande och kräver att 

företagen har förmåga att förstå kundens förutsättningar och behov för att på den grunden 

kunna dra slutsatser i form av passande och lämplig rådgivning.76 Båda dessa bedömningar 

ska göras och sammanställas innan en transaktion genomförs.77 Tillsammans bildar dessa 

två bedömningar ett ramverk för investeringsrådgivning som värdepappersföretag ska hålla 

sig i enlighet med.78 

2.5 Investerarskyddet 

Reglerna om informationsdelgivning är en stor del av investerarskyddet. Anledningen till 

att investerarna anses vara i behov av ökat skydd är på grund av den informations-

asymmetri som föreligger mellan företag och kunder i och med värdepappersmarknadens 

och instrumentens konstanta utveckling. Kunden har ofta ett informationsunderläge 

                                                 
71 MiFID II Ingress p. 51. 

72 8 kap. 23 § VPML, 16 kap. 2 § FFFS 2007:16. 

73 8 kap. 23-24 §§ VPML. 

74 P. Casey, K. Lannoo, The MiFID Revolution. s. 45. 

75 15 kap. 8 § FFFS 2007:16, exempel på information som är lämplig att inhämta från kunden. 

76 Ett år med MiFID. Slutrapport: Så klarar de företagen de nya värdepappersreglerna. s. 14. 

77 Genomförandedirektiv 2006/73/EG Ingress p. 56. 

78 P. Casey, K. Lannoo, The MiFID Revolution. s. 45. 
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gentemot företaget som tillhandahåller de finansiella tjänsterna.79 Kundindelningen bidrar 

till att reglerna ska anpassas efter kundens kunskap och erfarenhet av finansiell handel. För 

att säkerställa kundens skydd ställs det krav på företag att förse kunden med lättbegriplig, 

rättvisande information så att kunden rimligen kan förstå hur investeringen går till och vilka 

risker som medföljer.80 Tillhörande detta skydd är även de uppgifter som företaget ska 

insamla av kunden för att kunna ge professionell och rättvisande investeringsrådgivning. 

Det är upp till företagen att bedöma om de inhämtade uppgifterna kan läggas till grund för 

en god rådgivning.81 

Syftet med investerarskyddet är att upprätthålla förtroendet på marknaden så att gemene 

man kan känna sig trygg på värdepappersmarknaden. Eftersom marknaden domineras av 

icke-professionella kunder är det dessa som står för den huvudsakliga kapitaltillförseln på 

marknaden. Om dessa kunder skulle få minskat förtroende för marknaden torde en 

betydande del av dem avstå från att handla på värdepappersmarknaden, vilket skulle vara 

en oönskad konsekvens för värdepappersinstituten och emittenterna.82 

                                                 
79 SOU 2006:50 s. 91 och 146. 

80 Finansinspektionen. Kundhantering enligt MiFID. Ülle-Reet Jakobson/Marcus Hjorth. 2007-04-23. 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:_Ej2efWmCsoJ:www.fi.se/upload/30_Regler/30_EU/40_V
ardepapper/seminarie_070423/Kundhantering.ppt+&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESiFarUzt_gipm
IlkTK3jQuJsVDLAU4me1hyw-
g_g1gI5LNTOoIDnQDhGxMB506Llb2tJZufGZ1SPaCbZIZRYHZmUVNQXyoT-
c92r54Qr97gJOxRA4p8DPnEbVFCNOL7Fwcp2_qF&sig=AHIEtbQEgK0ozrZxQhzKWlzC2CzztXiC3w 
(6 maj 2012). 

81 ESMA/2011/445 s. 6. 

82 Prop. 2006/07:115 s. 268. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:_Ej2efWmCsoJ:www.fi.se/upload/30_Regler/30_EU/40_Vardepapper/seminarie_070423/Kundhantering.ppt+&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESiFarUzt_gipmIlkTK3jQuJsVDLAU4me1hyw-g_g1gI5LNTOoIDnQDhGxMB506Llb2tJZufGZ1SPaCbZIZRYHZmUVNQXyoT-c92r54Qr97gJOxRA4p8DPnEbVFCNOL7Fwcp2_qF&sig=AHIEtbQEgK0ozrZxQhzKWlzC2CzztXiC3w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:_Ej2efWmCsoJ:www.fi.se/upload/30_Regler/30_EU/40_Vardepapper/seminarie_070423/Kundhantering.ppt+&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESiFarUzt_gipmIlkTK3jQuJsVDLAU4me1hyw-g_g1gI5LNTOoIDnQDhGxMB506Llb2tJZufGZ1SPaCbZIZRYHZmUVNQXyoT-c92r54Qr97gJOxRA4p8DPnEbVFCNOL7Fwcp2_qF&sig=AHIEtbQEgK0ozrZxQhzKWlzC2CzztXiC3w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:_Ej2efWmCsoJ:www.fi.se/upload/30_Regler/30_EU/40_Vardepapper/seminarie_070423/Kundhantering.ppt+&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESiFarUzt_gipmIlkTK3jQuJsVDLAU4me1hyw-g_g1gI5LNTOoIDnQDhGxMB506Llb2tJZufGZ1SPaCbZIZRYHZmUVNQXyoT-c92r54Qr97gJOxRA4p8DPnEbVFCNOL7Fwcp2_qF&sig=AHIEtbQEgK0ozrZxQhzKWlzC2CzztXiC3w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:_Ej2efWmCsoJ:www.fi.se/upload/30_Regler/30_EU/40_Vardepapper/seminarie_070423/Kundhantering.ppt+&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESiFarUzt_gipmIlkTK3jQuJsVDLAU4me1hyw-g_g1gI5LNTOoIDnQDhGxMB506Llb2tJZufGZ1SPaCbZIZRYHZmUVNQXyoT-c92r54Qr97gJOxRA4p8DPnEbVFCNOL7Fwcp2_qF&sig=AHIEtbQEgK0ozrZxQhzKWlzC2CzztXiC3w
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:_Ej2efWmCsoJ:www.fi.se/upload/30_Regler/30_EU/40_Vardepapper/seminarie_070423/Kundhantering.ppt+&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESiFarUzt_gipmIlkTK3jQuJsVDLAU4me1hyw-g_g1gI5LNTOoIDnQDhGxMB506Llb2tJZufGZ1SPaCbZIZRYHZmUVNQXyoT-c92r54Qr97gJOxRA4p8DPnEbVFCNOL7Fwcp2_qF&sig=AHIEtbQEgK0ozrZxQhzKWlzC2CzztXiC3w
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3 Svensk rätt 

Värdepappersmarknadens reglering är som många andra rättsområden underordnade EU-

rätten.83 Reglering på EU-nivå styr sedan utformningen av nationell rätt. MiFID I är inom 

börsrätten överordnad VPML. Finansinspektionens funktion som tillsynsmyndighet på 

värdepappersmarknaden har givits befogenhet att utge föreskrifter som är bindande för 

värdepappersföretagen och har således samma rättskällevärde som lag. Självregleringen har 

tillkommit som följd av att många områden på värdepappersmarknaden är oreglerade. 

Exempel på självreglering är att företagen själva bestämmer innebörden av olika begrepp 

som företaget ska följa.84 För att denna självreglering ska bli bindande ska 

värdepapperföretaget underteckna ett åtagande att följa de självupprättade reglerna.85 

Nedanstående bild förtydligar den hierarki som råder på värdepappersmarknaden: 

 

 

 

Gemensamt utgör dessa 

två nivåer nationell rätt 

 

 

 

3.1 Värdepappersmarknadslagen 

I samband med MiFID I:s ikraftträdande utfärdade regeringen VPML som samlade de 

olika lagarna som reglerade värdepappersmarknaden i Sverige. VPML implementerade 

MiFID I:s regler och ersatte lagen om värdepappersrörelse och lagen om börs- och 

                                                 
83 Mål C – 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. Fastslår principen om att EU-rätten har företräde nationell 

rätt. 

84 När ett företag internt fastställer innebörden av begrepp är det upp till Finansinspektionen att bedöma om 
självregleringen är tillräcklig och att regleringen inte är vilseledande för allmänheten. 

85 NASDAQ OMX, Regelverk för emittenter p. 2.2.18. 
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clearingverksamhet.86 VPML ändrade även en rad andra lagar på 

värdepappersmarknadsområdet.87  

8 kap. 22 § VPML anger att ett värdepappersföretag ska förse sina kunder med lättbegriplig 

information om företaget, tjänster och produkter som erbjuds, priser och avgifter och 

företagets riktlinjer för utfärdande av order.88 Genom informationen som har lämnats på 

ett lättbegripligt sätt ska kunden ges rimliga möjligheter att förstå innebörden av 

investeringen och hur investeringen ska gå till. Detta är inbegripet vilka risker som 

medföljer och hur värdepappersföretaget går till väga för att på bästa sätt tillvarata kundens 

intressen.89 

Gemensamt med bestämmelsen om att informationen ska vara lättbegriplig och att kunden 

ska ges rimliga möjligheter att förstå innebörden av investeringen är att information som 

delges ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande för kunden.90 Informationen ska således 

lämnas på ett sätt så kunden enkelt kan ta del av den. Oftast sker det i pappersform då 

detta historiskt sett är ett varaktigt medium som alla har lika tillgång till.91 Den språkmässiga 

nivån ska vara anpassat till person med normal språkkunnighet.92 Ett alltför komplext och 

byråkratiskt språk ger kunden försvårad möjlighet att förstå vad som sägs och torde inte 

uppfylla rekvisiten om tydlighet och rättvisande. Ett avancerat språkbruk kan även ses som 

vilseledande om det förvirrar kunden.93 

Det är befogat att jämföra vilseledande information med vilseledande marknadsföring med 

hänsyn till att marknadsföring är en form av informationsdelgivning. Vid marknadsföring 

är utelämnande av väsentlig information ett brott mot marknadsföringslagen. Inom 

begreppet vilseledande inbegrips huruvida den väsentliga informationen delges konsument på 

ett obegripligt, oklart eller annat olämpligt sätt. Exempelvis om en säljare marknadsför en 

                                                 
86 Lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. 

87 Prop. 2006:115 s. 12-237. 

88 8 kap. 22 § 1 st. VPML. 

89 8 kap. 22 § 2 st. 1 men. VPML. 

90 8 kap. 22 § 3 st. 1 men. VPML. 

91 Prop. 2006:115 s. 435. 

92 Vad som avses med normal i det här fallet är genomsnittlig språkkunnighet för gemene man. 

93 Motsvarande bestämmelse återfinns i genomförandedirektiv 2006/73/EG Art. 27.2 och Ingress p. 47. 
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produkt med en prisangivelse måste även betalningsvillkor framföras.94 Detta är samma 

rekvisit om information som ska lämnas av värdepappersbolaget till kunden avseende 

kundens investering.95 Det finns tydliga likheter med delgivande av 

marknadsföringsmaterial och delgivande av värdepappersinformation, dock torde det inte 

vara helt synonyma med varandra. I vissa fall avseende begreppsbildning torde analogislut 

kunna dras.96 

I 8 kap. 23 § VPML stadgas regler om vilka uppgifter företaget ska inhämta från kunden 

vid tillhandahållande av investeringsrådgivning. De uppgifter som ska inhämtas är vad 

kunden har för erfarenhet och kunskap på området. Exempelvis vid investering i ett 

specifikt finansiellt instrument är det erfarenhet och kunskap om det specifika instrumentet 

som är av betydelse för lämplighets- och passandebedömningen. Värdepappersföretaget 

ska inhämta uppgifter om kundens ekonomiska förhållanden för att bedöma om en viss 

investering passar kundens ekonomi. Kundens mål med investeringen är också viktigt för 

företaget att känna till för att kunna bedöma huruvida investeringsmålet är rimligt i 

förhållande till övriga faktorer. Sammantaget ska inhämtande av denna information leda till 

att företaget kan rekommendera kunden de finansiella tjänster eller instrument som är 

lämplig och passande för denne.97 

3.2 Finansinspektionens uppföranderegler 

Huvuddelen av MiFID I:s implementering i svensk rätt sker genom föreskrifter från 

Finansinspektionen.98 Dessa föreskrifter är allmänna råd och uppföranderegler som 

värdepappersföretagen är bundna av i samma utsträckning som lag. Finansinspektionens 

bemyndigande att meddela föreskrifter finns i 10 kap. 5 § VPML och i 6 kap. 1 § 

förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden.99 Finansinspektionens uppgift på 

värdepappersmarknaden är att ge tillstånd till de företag som ansöker om att bedriva 

                                                 
94 10 § marknadsföringslag (2008:486).(MFL). 

95 8 kap. 22 § 3 st. VPML. 

96 Både VPML och MFL stadgar regler om informationsdelgivning. Begreppen torde därför kunna 
sammanfalla på vissa områden.  

97 Prop. 2006:115 s. 437. 

98 Prop. 2006/07:115 s. 275. 

99 SFS 2007:572. 
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värdepappersrörelse, att ge ut regler som företag ska förhålla sig till och att ansvara för att 

företagen efterlever de krav som uppställs.100  

Finansinspektionen uppställde informationsdelgivningsregler redan innan MiFID I trädde 

ikraft.101 Informationen skulle då vara rättvisande och anpassad efter varje kunds 

individuella informationsbehov. Det stadgades ingen regel om att kunden skulle få skriftlig 

information lämnad till sig, utan informationen skulle ges muntligt. Om kunden begärde 

skriftlig information skulle han få den skriftligt, men då endast på kundens begäran. Regler 

om informationsdelgivning i samband med investeringsrådgivning stadgades inte. 

Värdepappersföretagen var tvungna att dokumentera vad som sades och upprätta riktlinjer 

för hur dokumentationen skulle ske. Det enda kravet för företagen var att se till att kunden 

fick information om riskerna och avgifterna med investeringen.102 Det fanns inget krav om 

vilken slags information företagen skulle inhämta från kunden. I samband med MiFID I:s 

ikraftträdande har informationsdelgivningsplikten för företag utökats till att omfatta fler 

områden än risker och avgifter. Informationen ska idag, om den ges muntligt, alltid 

överlämnas till kunden på ett varaktigt medium som ofta innebär i pappersform.103 Detta är 

i enlighet med MiFID I men har dock givit upphov till att mycket av informationen 

avseende de finansiella instrumenten eller tjänsterna lämnas i standardiserad form vilket 

inte är förenligt med att tillvarata varje kunds enskilda intressen. 

I och med ikraftträdandet av MiFID I har Finansinspektionens uppställt krav på att 

värdepappersföretagen ska upprätta riktlinjer om bland annat hur de går tillväga för att göra 

en så förmånlig investering som möjligt för varje kund, hur företaget går till väga för att 

skydda investeringen, hur det finansiella instrumentet är uppbyggt och hur värdet eller 

risken påverkas av externa faktorer.104 Således har Finansinspektionens allmänna råd och 

uppföranderegler blivit mer detaljerade och utförliga i och med MiFID I och tillvaratar 

kundens intressen mer effektivt än de tidigare riktlinjerna om dokumentation. 

                                                 
100 SFS 2007:841 s. 1. 

101 FFFS 2002:7. 

102 FFFS 2002:7 s. 3. 

103 FFFS 2007:16 s. 3. 

104 FFFS 2007:16 s. 25-32. 
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4 MiFID I 

4.1  Bakgrund och allmän information om MiFID I 

Direktivet som har varit i kraft sedan 1 november 2007, är av betydelse för integrationen av 

EU:s finansmarknader.105 MiFID I består av ett ramdirektiv106, ett genomförandedirektiv107 

och en genomförandeförordning108.109 Genom MiFID I infördes rättsliga ramar för 

värdepappersföretagens yrkesmässiga verksamhet. Syftet med MiFID I är att skapa ett 

enhetligt regelverk inom unionen för att få en effektiv, transparent och konkurrensvänlig 

värdepappersmarknad samtidigt som reglerna ska säkerställa investerarnas skydd.110 En 

enhetlig marknad för finansiell handel var den starka drivkraften till att MiFID I antogs. 

Marknadsaktörerna ska känna sig trygga på finansmarknaden oavsett vilken medlemsstat 

aktören befinner sig i. Handelsplatser ska drivas under samma villkor, 

värdepappersföretagen ska lyda under samma regler och investerarna ska garanteras 

likvärdigt skydd inom EU. Det intensifierade investerarskydd som MiFID I erbjuder ska 

hjälpa till att öka förtroende på värdepappersmarknaden. Att värdepappersföretag lyder 

under gemensamma regler spelar en viktig roll i att minska kunskaps- och informations-

asymmetri klyftan som uppstår i förhållandet mellan företag och icke-professionell kund 

inom EU.111 

Införandet av MiFID I innebar bland annat att medlemsstaterna förlorade sin möjlighet att 

bedriva all finansiell handel på traditionella fondbörser. De traditionella fondbörserna fick 

därmed konkurrens av alternativa handelsplattformar i form av MTF- och OTF-

plattformar.112 Tanken med konkurrensen var att prissättningen skulle bli sund och 

investerare skulle ha bättre valmöjligheter vid köp och försäljning av finansiella instrument.  

                                                 
105 MiFID II s. 1 1 st. 

106 MiFID I. 

107 Genomförandedirektiv 2006/73/EG genomför MiFID I. 

108 Förordning nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, 
transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel 
samt definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241,2.9.2006, s. 1). 

109 MiFID II s. 1. 

110 Genomförandedirektiv 2006/73/EG Ingress p. 4. 

111 M. Elderfield, A Practitioner´s Guide to MiFID. s. 85. 

112 MiFID II s. 1. 



 

 
18 

Nu har MiFID I varit ikraft i tre och ett halvt år. När medlemsstaterna i EU antog 

direktivet kom berörda myndigheter överens om att direktivet skulle ses över och 

utvärderas med jämna mellanrum så att regelverket kunde anpassas till aktuella 

samhällssituationer. Under årens gång, speciellt under finanskrisen, har investerarskyddet 

visats sig vara bristfälligt och i behov av förstärkning.113 

4.2 Syftet med MiFID I 

MiFID I har två intressen att tillvarata genom dess bestämmelser, ett i företagens intresse 

och ett i investerarnas intresse.114 MiFID I:s intresse om att stärka investerarskyddet är 

beroende av en transparent marknad. En transparent marknad innebär att alla 

marknadsaktörer har tillgång till all information. Att ha tillgång till information om 

värdepappersföretag, emittenter, finansiella instrument samt finansiella tjänster ska 

tillgodose att finansiell handel bedrivs på ett hederligt, professionellt och rättvisande sätt. 

Att värna om investerarskyddet är ett sätt att värna om värdepappersmarknadens rykte. 

Icke-professionella investerare med mindre kunskap ska kunna handla finansiella 

instrument i en miljö där de garanteras skydd oavsett på vilken handelsplats och oavsett 

vilket värdepappersföretag investeraren väljer att handla.115 MiFID I har även ett intresse 

om att konkurrensen och effektiviteten på värdepappersmarknadens ska öka. Med ökad 

konkurrens följer alternativa vägar att bedriva värdepappersrörelse. Konkurrensen på 

marknaden ska dock vara sund. Med sund konkurrens menas att investerare själva ska ha 

möjlighet att välja vilken handelsplats de vill investera på och enkelt kunna jämföra 

finansiella instrument på olika handelsplatser.116 

4.3 Brister i MiFID I 

Under finanskrisen var det många icke-professionella kunder som led ekonomisk skada på 

grund av att komplexa instrument erbjöds utan att kunden var införstådd med riskerna av 

investeringen.117 De finansiella instrumenten som erbjöds var opassande och olämpliga för 

många kunder och det saknades adekvat kontroll av produktutvecklingen.118 Rådgivarna 

                                                 
113 Sveriges Riksbank, Den svenska finansmarknaden. Stockholm, 2011 s. 10 samt MiFID II s. 2. 

114 MiFID I Ingress p. 44. 

115 MiFID II Ingress p. 27. 

116 MiFID I Ingress p. 34. 

117 B. Bjuggren, Basel III – Ett effektivt svar på finanskrisen? s. 191-192. 

118 CESR/10-860. s. 4. 
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säkerställde inte att de instrument som erbjöds faktiskt passade kunden eller var lämpliga 

för denne och denna brist bör snarast avhjälpas.119 

Tanken med att öka konkurrensen mellan traditionella fondbörser och andra handelsplatser 

gav en något skev effekt. Det var tänkt att konkurrensen skulle leda till en öppen marknad 

för alla men effekten blev istället att antalet handelsplatser mångdubblades efter MiFID I:s 

genomförande och denna slags konkurrens kunde inte direktivet hantera.120 OTF-

plattformar och deras instrument omfattades inte av reglerna och inte heller garanterades 

skydd för investerarna. Det har bildats så kallade ”dark pools” där information inte når 

allmänheten förrän transaktionen har genomförts. Informationen är ”gömd” till dess att 

investeringen har fullbordats och det uppfyller inte kravet på pre-trade121 transparens.122 

Denna utveckling bidrog till splittring av värdepappersmarknaden eftersom handeln inte 

bedrivs på samma villkor.123 Investerare får inte det skydd som krävs och inte heller 

information delgiven på samma sätt som på handelsplatser som omfattas av MiFID I. 

Med de icke tillräckligt långtgående reglerna för kunden så har MiFID I från företagens 

perspektiv visat sig vara betungande. Undersökningar från Finansinspektionen har visat att 

företagen brister i deras informationsdelgivningsplikt. En vanligt förekommande orsak till 

att företagen brister i sin informationsplikt är att de ger ut information i standardiserad 

form. Exempel på standardiserad information är produktinformation som inte omfattar det 

specifika finansiella instrument som erbjuds en viss kund.124 Om kunden inte får 

information om det specifika instrumentet så är det svårt för denne att förstå 

investeringens funktion och risker som är förknippade, även om kunden ifråga fått det 

muntligen förklarat för sig. Informationens art lämpar sig inte i standardiserad form utan 

måste skräddarsys till de produkter och tjänster som kunden investerar i.125  

                                                 
119 European Commission Public Consultation. Rewiew of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), 8 

December 2010. s. 51. 

120 MiFID II 3.4.12 3 st.  

121 Pre-trade syftar till tiden innan en investering har skett. Motsatsen är post-trade som är tiden efter 
investeringen.  

122 Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID): Frequently Asked Questions. Q. 6. 

123 4 kap. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ”Finanskrisens effekter på den reala ekonomin” 
(intivativyttrande). Rapporten betonade att ett av problemen som ledde till finanskrisen var inkonstistent 
implementering av regler om finansiella tjänster som ledde till en fragmenterad inre marknad. 

124 Ett år med MiFID. Slutrapport: Så klarar de företagen de nya värdepappersreglerna. s. 12. 

125 Ett år med MiFID. Slutrapport: Så klarar de företagen de nya värdepappersreglerna. s. 13. 
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En annan brist är upprättande av riktlinjer av bästa utförande, så kallat ”best execution”. 

Dessa riktlinjer är en viktig komponent i investerarskyddet eftersom de är utformade att 

både uppmuntra marknadseffektivitet generellt samt att verka för att varje individuell 

investerare ska få så bra resultat som möjligt på investeringen.126 Varje kund ska få förklarat 

hur företaget går tillväga för att göra en så förmånlig investering för kunden som möjligt. 

Även denna information ges ut i standardiserad form vilket inte är förenligt med den 

nödvändiga individualiseringen som krävs för att tillgodose varje kunds enskilda intresse.127 

Företag hävdar till sitt försvar att de ökade informationsdelgivningsreglerna ger upphov till 

ett överflöd av information vilket kan leda till att kunderna har svårt att uppfatta vilken 

information som de bör ta till sig. Finansinspektionen delar företagens mening men önskar 

att företagen att ska se MiFID I:s fokus på konsumentskydd och att reglerna är nödvändiga 

för detta skydd.128 

En oönskad effekt av MiFID I:s genomförande är det faktum att ett antal bolag har 

avnoterat sig på de marknadsplatser som MiFID I omfattar med motivation att direktivet 

upplevs som byråkratiskt och betungande. Således har regelverket i praktiken tenderat till 

att begränsa utvecklingen av en enhetlig marknad i med bakgrund till att alternativa 

metoder upprättas för att undgå MiFID I. Det är viktigt att MiFID II:s regler är 

funktionella både för slutkundens intressen och att det fungerar samhällsekonomiskt. Varje 

regel i förslaget ska kunna motiveras sakligt och även ha förankring i verkligheten så 

reglerna inte blir ett hinder för finansmarknadens fortsatta utveckling.129 

                                                 
126 CESR/07:320 Section 1. 

127 MiFID II. Ingressen p. 60. 

128 Ett år med MiFID. Slutrapport: Så klarar de företagen de nya värdepappersreglerna. s. 12-13. 

129 Remissyttrande, Aktiespararna s. 2.  
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5 MIFID II  

5.1  MiFID II - Tillkomst 

MiFID II är uppdelat i två delar, ett direktiv och en förordning.130 Dessa två rättsakter 

bildar tillsammans ett gällande ramverk för värdepappersföretag inom unionen.131 

Uppdelningen speglar behovet av att uppnå ett enhetligt regelverk på vissa områden genom 

en förordning medan det på andra områden tillåts inflytande från nationella lagar genom 

direktivet.132 Uppdelningen torde göra regelverket mer lätthanterligt för medlemsstater i 

och med förordningens direkt gällande funktion och direktivets flexibilitet att anpassa 

reglerna till respektive medlemsstats nationella finanssystem. Detta förfarande är ett försök 

att minska fragmentering på värdepappersmarknaden.133 

En myndighet som haft stor påverkan på MiFID II är ESMA (tidigare CESR). ESMA är en 

oberoende, europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet som bidrar till en stabil och 

säker finansmarknad. I ESMA:s största intresse ligger frågor om investerarskydd och de ser 

till att öka detta skydd inom EU i möjligaste mån.134 ESMA publicerade under 2010 ett 

flertal konsultationsdokument om ändringar i MiFID I och med bakgrund till dessa lade 

Kommissionen fram ett förslag till MiFID II.135 ESMA utfärdar regelbundet olika 

dokument som syftar till att hjälpa företagen att anpassa sig till MiFID I och kommande 

MiFID II.136 

Med hänsyn till det gedigna och omfattande regelverk som MiFID I och II är har MiFID II 

fokuserat på att öka investerarskyddetskyddet.137 Översynen har visat att MiFID I överlag 

har fungerat bra med hänsyn till den mängd regler som berörda bolag har fått anpassa sig 

till men att det krävs kompletteringar på de områden företag brister i.138 MiFID II har tagits 

                                                 
130 Direktivet refereras till MiFID II och förordningen till MiFIR. 

131 MiFID II Ingress p.7. 

132 Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID): Frequently Asked Questions. Q. 21. 

133 MiFID II Ingress p.7. 

134 Esma.europa.eu. 

135 Gernandt & Danielsson, Regulatorisk klientbriefing. 

136 Dokumenten publiceras på ESMA:s hemsida. http://esma.europa.eu/. 

137 MiFID II Avs. 1 4 st. 

138 MiFID II s. 2. 

http://esma.europa.eu/
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fram med olika utredningar som underlag som visat vilka regler som är i mest akut behov 

av förstärkning. Investerarskyddet och informationsdelgivningsreglerna har överlag blivit 

mer omfattande och ett antal förtydliganden och förstärkningar har gjorts vilka ska 

beskrivas mer utförligt i kap. sex.139 

5.2 MiFID II – Räckvidd 

MiFID II:s räckvidd är mer långtgående än i ursprungliga MiFID I. MiFID II:s räckvidd 

har utökats till att omfatta företag från tredje land som utför investeringsverksamhet eller 

tillhandahåller investeringstjänster i unionen.140 Att utvidga räckvidden till att omfatta tredje 

land har givit upphov till ökade krav angående auktorisation av dessa företag och deras 

verksamhet samt krav på respektive tillsynsmyndighets tillsyn, samarbete och 

efterlevnadsåtgärder.141  

Räckvidden på handelsplattformar har utvidgats från att omfatta reglerade marknader och 

MTF-plattformar till att även omfatta OTF-plattformar som tidigare låg utanför MiFID I:s 

tillämpningsområde. Utvecklingen av den nya kategorin OTF-plattformar där handel 

bedrivs utanför MiFID I:s skydd har givit upphov till en gråzon på marknaden där skyddet 

är begränsat till de regler som uppställts av den som driver plattformen.142 Att dessa 

handelsplatser omfattas av MiFID II ger upphov till ökat investerarskydd.143 Genom 

utvidgningen kan investerare lättare ta del av information som berör deras investering och 

behöver inte själva sätta sig in i vilket skydd de har på olika handelsplatser.  

De mer specifika investerarskyddsreglerna som säkerställer icke-professionella kunders 

skydd har undantagits från de värdepappersföretag som inte handlar med denna 

kundkategori.144 Undantag för dessa värdepappersföretag är motiverat på grund av att de 

investerarskyddsreglerna inte har någon betydelse för deras verksamhet eftersom de inte 

handlar med icke-professionella kunder. 

                                                 
139 MiFID II Art. 24 och 25. 

140 MiFID Art. 1.1 jämfört med MiFID II Art. 1.1 och 1.3. 

141 MiFID II Art. 1.2. 

142 Det är inget krav på person som driver handelsplatsen att upprätta egna regler. 

143 MiFID II. Art. 18. 

144 European Commission Public Consultation. Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). s. 
51.  
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5.3  Kommissionens mål och syfte med MiFID II 

Det övergripande målet med MiFID II är att främja effektivitet, konkurrens, integration, 

genomsyn och samtidigt minska systemrisker i teknologin och minska onödiga kostnader 

för marknadsaktörerna. Samtidigt ska investerarskyddet och även investerarnas förtroende 

för marknaden öka.145 Dessa mål syftas till att uppnås löpande allt eftersom marknaden 

ändras. Således måste reglerna uppdateras och utvärderas kontinuerligt för att vara aktuella 

och effektiva.  

MiFID II är tänkt att vara en lämplig, rättslig ram för värdepappersföretagens bedrivande 

av värdepappersrörelse. MiFID II syftar bland annat till att skärpa värdepappersföretagens 

”affärsbeteende”.146 Uttrycket torde syfta till hur värdepappersföretagen bemöter kunden, 

hur de vinner kundens förtroende på ett professionellt sätt och att de alltid har kundens 

bästa intresse för handen vid en investering. Den gemensamma nämnaren i samtliga syften 

är att ändringarna ska utföras på lämpligt sätt i enlighet med proportionalitetsprincipen.147 

Principen innebär att åtgärden ska vara ägnad att tillgodose ändamålet, åtgärden ska vara 

nödvändig för att uppnå målet och fördelen med åtgärden ska stå i proportion till den 

skada som åtgärden kan orsaka.148 Reglerna ska inte medföra ologiska skyldigheter för 

värdepappersmarknaden och reglerna ska inte vara för långtgående i förhållande till det 

som ska uppnås med regeln. Även lagstiftning som innehåller för mycket detaljregler kan 

innebära att bestämmelserna blir ineffektiva och anses strida mot 

proportionalitetsprincipen.149 För att bedöma huruvida syftet uppnås på önskat sätt i 

enlighet med proportionalitetsprincipen så har indikatorer i form av rapportering ställts 

upp för att följa genomförande av MiFID II och vad införandet ger för effekt. Rapporten 

om investerarskyddet ska innehålla erfarenheter av åtgärden, utvecklingen av icke-

professionella kunders deltagande på finansmarknaden och information om antalet fall där 

allmänna investerare och icke-professionella kunder har drabbats av förlust samt storlek på 

förlusten.150 

                                                 
145 MIFID II s.1. 

146 MiFID II finansieringsöversikt för förslag till rättsakt 1.4.3. 

147 MiFID II s. 4. 

148 Art. 5.3 EU-fördraget. 

149 KOM(2000) 772 slutlig s. 7. 

150 MiFID II finansieringsöversikt för förslag till rättsakt 1.4.4. 
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6 Informationsdelgivning 

6.1 Informationsdelgivning – MiFID I 

Reglerna om informationsdelgivning är en del av investerarskyddet. Delgivande av 

information från värdepappersföretag till kund är en form av marknadsföring som inte får 

strida mot god marknadsföringssed.151 Reglerna om informationsdelgivning tillämpas olika 

beroende på vilken slags information som delges och vem som är mottagaren av 

informationen. Gemensamt för all informationsdelgivning är att de är underkastade 

generella principer.  

6.1.1 MiFID I - Generella principer 

I Art. 19.1 stadgas generella principer om att varje medlemsstat ska kräva att varje 

värdepappersföretag mot kund vid tillhandahållande av investeringstjänster handlar hederligt, 

rättvist och professionellt och alltid med kundens bästa intresse för handen.152 Samlat ska det bidra 

till en sundhetsregel och innebörden av sundhetsregeln är inte avsedd att vara statisk utan 

det beror på värdepappersmarknadens utveckling.153 En sundhetsregel på 

värdepappersmarknaden innebär att värdepappersrörelse ska bedrivas på ett sätt att 

värdepappersmarknadens rykte upprätthålls.154 Synonymer till begreppet hederlig är ärlig, 

pålitlig, omutlig med flera. Värdepappersföretagens skyldigheter avseende 

informationsdelgivning till kunderna har således med ärlighet och hederlighet att göra. 

Värdepappersföretagen ska ha en transparent verksamhet utan fördunklande av 

information.155 Begreppet rättvist syftar till att behandla alla kunder lika utan att vara partisk 

i något hänseende. Ett exempel på orättvist handlande är diskriminering. Professionellt 

handlande syftar till att värdepappersföretagens verksamhet ska bedrivas professionellt. 

Verksamhetens organisation ska med andra ord vara tillförlitlig och skötas på ett 

yrkesmässigt sätt.156 

                                                 
151 5 § MFL. God marknadsföringssed innefattar även krav på klarhet och precision, MD 2011:12. 

152 MIFID Art. 19.1.  

153 Prop. 1990/91:142 s. 159. 

154 Kågerman, Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden. s. 362. 

155 Kågerman, Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden. s. 364. 

156 Kågerman, Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden. s. 364-365. 



 

 
25 

Art. 19.2 uppställer en generell princip som innebär att all information vara rättvisande och 

tydlig och inte vilseledande. För att informationen ska uppfylla dessa krav ska informationen 

vara korrekt och inte framhäva potentiella fördelar med en investeringstjänst eller 

instrument utan att lämna en korrekt hänvisning på ett framträdande ställe om eventuella 

risker med investeringen.157 Informationen ska tydligt hänvisa till viktiga uppgifter och 

varningar och dessa uppgifter och varningar får inte heller döljas eller bagatelliseras.158 Att 

informationen har lämnats på ett rättvisande och tydligt sätt bedöms i förhållande till en 

genomsnittlig representant för den målgrupp som informationen riktas till eller som 

sannolikt tar emot den.159 Om genomsnittet förstår informationens innehåll och blir 

medveten om de risker som kunden löper i och med investeringen så är informationen 

tillräckligt rättvisande och tydlig. För att information ska ses som vilseledande räcker det att 

informationen tenderar till att vilseleda. Om mottagaren av informationen eller person som 

sannolikt är mottagare betraktar informationen som vilseledande så anses den vara 

vilseledande.160 Gemensamt för de generella principerna i Art. 19.1 och 19.2 är att 

värdepappersföretagen ska handla ärligt och alltid med ”öppna kort”.161 Historiskt sett har 

lagstiftaren varit restriktiv med att definiera innebörden av begrepp och principer i 

lagstiftningen med bakgrund till värdepappersmarknadens ständiga utveckling.162  

6.1.2  MiFID I - Rekvisit 

Art. 19.3 stadgar regler för tillhandahållande av information avseende emittenten och 

tjänsterna som erbjuds. Information om emittenten och dess tjänster ska vara lämplig och 

begriplig.163 Det innefattar vilka kommunikationsmetoder som ska användas, kostnader och 

avgifter med investeringen samt hur företaget går till väga för att skydda investeringen från 

yttre faktorer.164 Vid informationsdelgivning av erbjudet instrument ska en beskrivning av 

                                                 
157 Genomförandedirektiv 2006/73/EG. 

158 Genomförandedirektiv 2006/73/EG Art. 27.2 4 st. 

159 Genomförandedirektiv 2006/73/EG Art. 27.2 3 st. 

160 Genomförandedirektiv 2006/73/EG Ingress p. 47. 

161 Kågerman, Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden. s. 364. 

162 Prop. 1990/91:142 s. 59. 

163 MiFID I Art. 19.3. 

164 Genomförandedirektiv 2006/73/EG Art. 30. 
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det finansiella instrumentets art och tillhörande risker ges i en tillräckligt detaljerad grad så 

kunden kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.165 

Lämplig information innebär att kunden ska få information som är relevant för den 

specifika investeringen. I kravet på relevans ligger att informationen ska vara anpassad och 

riktad till det som föranleder informationsdelgivningen.166 Information som inte är av 

relevans för kundens specifika instrument bör inte delges kund vid samma tillfälle med 

hänsyn till lämplighets- och begriplighetsrekvisiten. 

6.2 Informationsdelgivning – MiFID II 

6.2.1  MiFID II - Generella principer 

Kravet i Art. 19.1 MiFID I att värdepapperföretag ska handla hederligt, rättvist och 

professionellt och alltid med kundens bästa för handen lever kvar i MIFID II Art. 24.1.167 

Tillagt rekvisit är att värdepapperföretag även följa de principer som följer av Art. 25, 

”Bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet och rapportering till kunder”.168 Art. 25 stadgar 

principer om företags inhämtande av information om kund vid tillhandahållande av 

investeringsrådgivning och portföljförvaltning.169 Reglerna om informationsdelgivning och 

informationsinhämtande har korsat varandra och nu är det inte längre enbart principer om 

informationsdelgivande som är underkastade investerarskyddsreglerna utan även 

principerna om information som företag ska inhämta från kund som omfattas.170  

En princip som det inte talas mycket om men som är av betydelse för 

värdepappersmarknaden är värdepappersföretagens lojalitetsplikt gentemot kunderna. Att 

vara lojal mot sin avtalspart och undvika situationer där pliktkollisioner kan ske är av 

grundläggande betydelse i avtalsförhållanden. Inom avtalsrätten är lojalitetsplikten en 

erkänd princip.171 Lojalitetsprincipen innebär att avtalsparterna är förpliktade att agera lojalt 

                                                 
165 Genomförandedirektiv 2006/73/EG Art. 31. 

166 NASDAQ OMX Regelverk för emittenter. s. 25-26. 

167 MiFID II Art. 24.1. 

168 MiFID II Art. 25. 

169 MiFID II Art. 25.1. 

170 Se MIFID Art. 19 och MiFID II Art. 24.1. 

171 I 36 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) kan 
oskälighet ses som ett uttryck för lojalitetsprincipen. Lojalitetsplikten fungerar främst som stöd för tolkning 
av avtal och lagar. 
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och tillvarata varandras intressen.172 Om värdepappersföretagets intresse strider mot 

kundens intresse uppstår en lojalitetskonflikt. Företagen ska, enligt lojalitetsprincipen, 

tillvarata kundens intressen vilket kan vara till nackdel för värdepappersföretaget.173 I 

förslaget till nya avtalslagen (2010 års avtalslag) har lojalitetsprincipen fått ett eget 

lagstadgande. Genom praxis och doktrin har denna princip utarbetats och i 1 kap. 5 § 2010 

års avtalslag stadgas att ”[p]arter ska agera ärligt och lojalt med beaktande av motpartens 

intressen i enlighet med god affärssed”.174 Denna generella princip torde tillämpas på 

värdepappersföretag och dess kunder med hänsyn till att företagen alltid ska handla med 

kundens bästa intresse för handen. 

6.2.2 MiFID II – Från uppföranderegel till allmän princip 

Art. 24 MiFID II har ändrats till sitt innehåll och även rubriken har ändrats. I Art. 19 

MiFID I lyder rubriken; ”Uppföranderegler vid tillhandahållande av investeringstjänster till kunder”175 

och i Art. 24 MiFID II är lydelsen nu; ”Allmänna principer och information till kunder”176. 

Ändringen innebär att innehållet ändras från att utgöra uppföranderegler till att utgöra 

allmänna principer. Skillnaden mellan uppföranderegler och allmänna principer är otydlig 

men en uppföranderegel är så kallad ”soft law”. Den är inte bindande för medlemsstater 

eller dess invånare men de kan ändå få vissa indirekta konsekvenser i praktiken som är 

önskade på ett område där det brister i den formella lagstiftningen.177  

En princip är däremot en oskriven norm som organiserar samhället att underkasta sig 

principen.178 EU-rätten sätter stor tyngd vid allmänna principer och en princip kan i 

realiteten komma spela en viktig och styrande roll.179 Effekten av den ändrade rubriceringen 

torde inte leda till någon avsevärd skillnad för företagen, men dock poängterar lagstiftaren 

                                                 
172 Huvudförpliktelsen ligger i att arbetstagaren ska utföra arbete som avtalats om och arbetsgivaren ska utge 

ersättning i form av lön och andra förmåner. Adlercreutz, Svensk arbetsrätt. s. 224. 

173 Kågerman, Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden. s. 372. Enligt avtalsrätten är lojalitetsplikten 
inbegripet informationsplikt, upplysningsplikt och klargörandeplikt. 

174 1 kap 5 § 2010 års avtalslag. 

175 MIFID Art. 19. 

176 MiFID II Art. 24. 

177 Europaparlamentet, Utskottet för rättsliga frågor. Arbetsdokument om de institutionella och rättsliga 
följderna av användning av icke-bindande regleringsinstrument. 

178 http://en.wikipedia.org/wiki/Principle 

179 U. Bernitz, Finna rätt. s. 59.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Principle
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vikten av investerarskyddsreglerna genom att uppgradera dem till principer istället för 

uppföranderegler. 

6.2.3  MiFID II - Nya rekvisit 

I MiFID I uppställs rekvisit att  informationen ska vara lämplig och begriplig. Motsvarande 

Art. 24.3 i MiFID II stadgar att kunder ska förses med lämplig information om emittenten 

och dess tjänster180. Kravet på begriplighet har i det sammanhanget har tagits bort.181 

MiFID II uppställer krav på att informationen ska lämnas i begriplig form och på ett sätt som 

ger kund rimlig möjlighet att förstå den typ av finansiellt instrument som erbjuds och 

riskerna som är förknippade med tjänsten eller instrumentet.  

Under denna punkt uppställs mer detaljerade regler om att företag, vid 

investeringsrådgivning till kund, ska klargöra grunden för de råd de tillhandahåller, de 

produktval de tar i beaktande när de ger personlig rekommendation till kund, om de 

tillhandahåller rådgivningen på självständig grund och huruvida en fortlöpande bedömning 

av instrumentets lämplighet kommer ske.182 Det uppställs därmed strängare krav på företag 

att upplysa kunden om investeringsprocessen och tillika hur värdepappersföretaget går till 

väga för att tillvarata kundens intressen. 

6.3 Sammanfattning av ändringarna 

De generella principer som stadgas lever kvar genom både MiFID I och MiFID II. MiFID 

II har dock uppställt mer detaljerade regler och krav på företagen att tillgodose rätt 

information till rätt person. Ökad detaljreglering syftar till att minska 

tolkningsmöjligheterna och den flexibla implementeringsgraden i och med tydligare 

instruktioner om värdepappersföretagen tillvägagångssätt vid informationsdelgivning och 

upprättande av interna riktlinjer.  

Den ökade mängden uppgifter som värdepappersföretag ska inhämta från kund i MiFID II 

bidrar till en ökad upplysningsplikt vid tillhandahållande av investeringsrådgivning. 

Värdepappersföretagen ska inhämta en ökad mängd information från företagen till skillnad 

från tidigare och ge investeringsråd baserat på den sammantagna informationen. Det ger 

företaget större krav på att bedöma olika finansiella instruments lämplighet för varje kund 

                                                 
180 Se MIFID II Art. 24.3 1st. 

181 Se MIFID Art. 19.3 och MiFID II Art. 24.3. 

182 MiFID II Art. 24.3 1st. 



 

 
29 

och rådgivare behöver således ökad förmåga och kunskap att kunna ge rättvisande råd 

baserat på denna information. Detta säkerställer i hög grad att rådgivare har den kunskap 

som krävs inför investeringsrådgivning. 

Den ändrade rubriceringen syftar till att göra alla regler om informationsdelgivning till 

allmänna principer som värdepappersföretaget ska underkastas. Huvudregeln med 

allmänna rättsprinciper är att de ska följas av samhället, i förevarande fall 

värdepappersmarknaden. En förutsättning för att värdepappersmarknaden ska följa 

reglerna är att tillsynen och sanktionerna är i proportion till huruvida man vill att samhället 

ska följa rättsregeln. Eftersom EU vill att värdepappersmarknaden ska följa MiFID II 

måste Finansinspektionen sköta sin uppgift att se till att företagen efterlever reglerna och 

det måste införas sanktioner som tvingar värdepappersföretagen att hålla sig i enlighet med 

reglerna.183 

                                                 
183 Sanktion att betala ett vite som ger garanterad ekonomisk påverkan på värdepappersföretag torde tvinga 

företagen att förhålla sig till reglerna. 
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7 Analys 

7.1 Konsekvenser av informationsdelgivningsreglerna 

Inledningsvis ska nämnas att vi till stor del har finanskrisen att tacka för de ändringar som 

föreslagits i MiFID II. Icke-professionella kunders risktagande minskar drastiskt vid en 

finanskris och den osäkerhet som präglar de finansiella marknaderna i dåliga tider ger 

upphov till minskad benägenhet att handla med finansiella instrument. De aktörer som 

finns på marknaden efterfrågar alltmer tillgångar med låg risk och marknader med låg risk. I 

en finanskris kan de minsta riskerna verka stora och det kan leda till att handeln stannar 

upp under en tid vilket stör hela värdepappersmarknaden. 

Uttycket lämplig nämns i de flesta informationsdelgivningssammanhang. All information ska 

vara lämplig, åtgärder ska vara lämpliga, de regler som uppställs ska vara lämpliga, 

finansiella instrument ska vara lämpliga för kunden, information ska lämnas i lämplig form 

och så vidare. Det finns ingen definition på vad uttycket lämplig innebär i diverse 

sammanhang. Vad som är lämpligt är en subjektiv bedömning från värdepappersföretagens 

sida som torde spegla kundens syn på lämplighet. Denna definition bör definieras så att 

tolkningsmöjligheten inskränks eftersom begreppet har olika innebörd vid olika regler. 

Sedan kan diskuteras huruvida något som är lämpligt för en person kanske inte alls är 

lämpligt för en annan. Exempelvis att information ska tillhandahållas i lämplig form. Att 

lämna information i lämplig form är historiskt sett via ett varaktigt medium såsom 

pappersform. I dagens alltmer teknikbaserade samhälle är det inte alltid pappersform som 

är den lämpliga informationsdelgivningsformen utan snarare i elektronisk form. MiFID II 

och framtida MiFID-regelverk bör sätta upp riktlinjer om hur värdepappersföretagen ska 

tolka detta uttryck. En enhetlig definition av detta uttryck bör klargöras så att alla 

medlemsstater tolkar begreppet lämplig på samma sätt. Detta för att förenkla 

gränsöverskridande handel och minska missförstånd mellan medlemsstaterna. En stat kan 

anse att lämplig information har lämnas medan en annan stat hävdar att så inte är fallet. 

Begreppet vilseledande kan, tillika som begreppet lämplig, vara föremål för tolkning. 

Vilseledande information torde kunna jämställas med vilseledande marknadsföring, med 

vissa restriktioner. Författaren hävdar att information avseende värdepapper är av större 

betydelse för investerarnas ekonomiska förhållanden i större grad än vad 

marknadsföringsmaterial, i generell mening, är. Dock torde de rekvisit och principer som 

har fastställts i marknadsföringslagens praxis vara tillämpliga på värdepappersföretagens 
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delgivande av information med hänsyn till att marknadsföringslagens praxis inte kan anses 

begränsa informationsdelgivning av värdepapper. Framtida praxis om 

informationsdelgivning av värdepapper torde däremot inte kunna appliceras på 

marknadsföringslagens område med bakgrund till att marknadsföring är ett betydligt mer 

omfattande område. Således torde vilseledande marknadsföring tolkas extensivt, till skillnad 

från informationsdelgivning av värdepapper som bör ges en mer restriktiv tolkning. 

Lojalitetsplikten i förhållandet mellan värdepappersföretag och dess kunder bör kunna 

jämföras med lojalitetsplikten inom avtalsrätten. Informationsdelgivningsreglerna i MiFID 

II bör således vara ett centralt område för lojalitetsplikten på värdepappersmarknaden. 

Även klargörandeplikten (en del av lojalitetsplikten) inom marknadsföringen torde spegla 

värdepappersmarknadens regler om ”best execution”, om att värdepappersföretagen ska 

klargöra för kunden hur investeringen kommer att gå till och klargöra för kunden hur de 

finansiella instrumenten fungerar. Således bör värdepappersmarknaden vara underkastad 

samma lojalitetsplikt som är utarbetad i avtalsrätten i brist på begreppsbildningar på 

värdepappersmarknadsområdet.  

Att marknadsaktörer som inte handlar med icke-professionella kunder undantas från 

reglerna om investerarskydd i MiFID II ses som en befogad åtgärd för att göra marknaden 

mer effektiv. Undantaget gör regelverket mer anpassat till respektive marknadsaktör vilket 

är positivt. De som inte omfattas av de specifika investerarskyddsreglerna har en rad andra 

regler att förhålla sig till och värdepappersföretagen kan genom denna ändring lägga 

resurser på att förhålla sig i enlighet med de regler som faktiskt berör dem i deras 

verksamhet. Det är en således en åtgärd som är anpassad till hur värdepappersmarknaden 

fungerar i praktiken. MiFID II är ett regelverk som måste ha förankring i verkligheten så att 

reglerna kan efterlevas av värdepappersföretagen och handelsplatserna. 

Det faktum att den ökade konkurrensen mellan handelsplattformar gav upphov till att 

alternativa handelsplattformar utvecklades som föll utanför MiFID I:s tillämpningsområde 

var en åtgärd kom att strida mot målet om en enhetlig marknad eftersom investerarna 

lämnades utan skydd på dessa handelsplatser. MiFID II har avhjälpt den bristen genom att 

omfatta de handelsplattformar och de finansiella instrument som idag faller utanför 

tillämpningsområdet. Framtiden får utvisa huruvida denna åtgärd läker bristen eller om 

åtgärden leder till att andra alternativa handelsplatser och finansiella instrument utvecklas. 

Om det senare inträffar har värdepappersmarknaden nya områden utan skydd. Dock måste 
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hänsyn tas till att MiFID II kommer att ses över och utvärderas i takt med 

värdepappersmarknadens utveckling och genom denna tillsyn kan MiFID II anpassas till 

nya marknadsförändringar.  

De detaljrika och utförliga reglerna om informationsdelgivning som presenteras MiFID II 

säkerställer investerarskyddet i högre grad till skillnad från de i MiFID I och gör det möjligt 

för företag att enklare tillvarata varje enskild kunds intresse. Idag är reglerna mer flexibla 

och det är upp till företagen att bestämma på vilket sätt de ville ge ut informationen, med 

vissa restriktioner. Det ger upphov till att informationen delges i standardiserad form och 

med MiFID II undantas den möjligheten genom mer precisa instruktioner vilket tillgodoser 

den individualisering som behövs för att tillvarata varje enskild kunds bästa intresse. 

För att skapa ett enhetligt regelverk inom EU som ska implementeras i lika hög grad i alla 

medlemsstater krävs det utförliga detaljregler för att minimera tolkningsmöjligheter. Det 

faktum att investeringsrådgivning har fått ökad reglering i MiFID II är en utvidgning som 

är motiverad till samhällets utveckling. Konsekvensen av utvidgningen är att 

investeringsrådgivare genom reglerna tvingas att lämna all information som rör 

investeringen till kunden. De behöver inte själva bedöma vilken information som är 

relevant att delge eftersom allt ska framföras. De företag som hävdar att 

informationsmängden kan fördunkla den mest relevanta informationen är ett synsätt som 

präglas av den arbetsbörda som informationsdelgivningsreglerna medför. 

Värdepappersföretagen kan enkelt uppmärksamma kunden om informationsmängden och 

tillika belysa den information som är av mest relevans. Arbetsbördan som medföljer är 

dock nödvändig för att säkerställa investerarskyddet på värdepappersmarknaden. Att 

värdepappersföretag får ökade administrativa kostnader i och med det arbete som erfordras 

för att ge ut rätt information till rätt kund sammanfaller med ett ökat förtroende för 

marknaden som i sin tur leder till ökad kapitaltillförsel då investerarna känner sig trygg på 

värdepappersmarknaden. 

En naturlig följd av utförligare och detaljerade regler är att regelverket blir betungande ur 

företagens synvinkel. Ett tungt regelverk med många skyddsregler för investeraren är i 

teorin bra, dock i praktiken har det historiskt sett givit upphov till att företag hittar kryphål 

i regelverket och lämnar investeraren helt utan skydd. En förutsättning för att 

investerarskyddet ska förstärkas är att värdepappersföretagen faktiskt förhåller sig till 

reglerna. Finansinspektionens roll som tillsynsmyndighet måste lägga stora resurser på att 
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se till att företag efterlever reglerna både idag enligt MiFID I och i framtiden med MiFID 

II. Så måste även alla andra tillsynsmyndigheter inom EU för att få till den enhetliga, 

globala finansmarknaden som eftersträvas. Dock synes dessa ökade resurser vara 

motiverade. Möjliggörandet av sund handel världen över med investerarskyddet i fokus är 

ett steg i rätt riktning mot en global finansmarknad vilket enligt författaren väger upp de 

ökade resurserna som erfordras från tillsynsmyndigheter och värdepappersföretag. 

Författaren anser att övergången till MiFID II, innan direktivet faktiskt stärker marknaden, 

är den svåraste biten för värdepappersmarknaden. MiFID II har stor potential till att utgöra 

en förtroendestämpel för de värdepappersföretag, handelsplatser, emittenter som är 

underkastade MiFID II:s regler. Det kan leda till att aktörer som är underkastade MiFID II 

ges en viss certifiering att värdepappersrörelsen drivs på ett sunt sätt där investerarna 

tillhandahåller garanterat skydd. Innan det kan ske måste MiFID II vara ikraft en tid för att 

bevisa att ändringarna uppfyller sitt syfte och bevisa att MiFID II är starkare och säkrare än 

dess föregångare. Därigenom kan marknadsaktörerna få förtroende för regelverket och 

tillsammans jobba för en enhetlig och global värdepappersmarknad. 

Överlag tycker författaren att tanken med MiFID-konceptet är god. Att skapa enhetliga 

regler för hela värdepappersmarknaden torde ses som ett steg i rätt riktning mot att skapa 

en fungerande inre marknad. Att införa arbetsgrupper vars uppgift är att kontinuerligt se 

över, utvärdera och uppdatera regelverket är ett effektivt sätt att bibehålla fungerande 

regler. Det är ett modernt, levande regelverk som anpassas till samhällets utveckling. Ett 

regelverk av detta slag är unikt och passar utmärkt in på finansmarknaden vars utveckling 

alltid går framåt.  

En indikator på att värdepappersföretagen inom en snar framtid kommer att behöva 

omorganisera verksamheten att vara enhetlig med MiFID II är att ESMA redan nu 

publicerar material som förklarar hur företag ska gå tillväga för att rätta sig med reglerna. 

Det är därför av högsta relevans för värdepappersföretagen att vara förberedda inför 

införandet av MiFID II. Genom förberedelse kan värdepappersföretagen anpassa 

verksamheten och vidta åtgärder redan idag för att agera i enlighet med MiFID II.  Det är 

därför av största vikt att sätta sig in i detta gedigna regelverk för att skapa sig ett försprång 

på marknaden och undvika att hamna under Finansinspektionens lupp. 
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7.2 Fyrstegsmodell 

En del av uppsatsens syfte är att utreda kommande gällande rätt för företagens intresse om 

MiFID II träder ikraft. Uppsatsen har utrett att informationsdelgivningsreglerna medför en 

ökad mängd utförliga och detaljerade regler som värdepappersföretagen ska förhålla sig till. 

Den gemensamma nämnaren för all informationsdelgivning från företag till kund är att 

informationen som lämnas ska vara relevant för den specifika kunden och kunden ska 

förstå vad som framgår av informationen. Författaren har härmed upprättat en 

fyrstegsmodell som ska hjälpa företagen att enkelt kontrollera att de har lämnat information 

på nämnda sätt. 

För att avgöra huruvida rätt information har lämnats till rätt person bör företagen se till att 

följande faktorer blir uppfyllda när all information har lämnats.  

1. Företaget ska se till att kunden förstår hur investeringen ska gå till, alltså företagets 

tillvägagångssätt för att göra en förmånlig investering för en specifik kund.  

2. Företaget ska se till att kunden förstår hur det specifika instrumentet är uppbyggt, 

hur värdet på instrumentet påverkas av underliggande variabler och risker som 

följer av instrumentet.  

3. Företaget ska förklara för kunden vilket skydd de tillhandahåller och innebörden av 

skyddet. 

4. För att kontrollera att kunden har förstått punkterna 1-3 ska företaget be kunden 

att återberätta vad som sagts. Det ska upprättas ett dokument om vad parterna har 

kommit överrens om. Dokumentet ska signeras av båda parter. 

Denna fyrstegsmodell ska ses som en kontrollfunktion av att rätt information har lämnats 

till rätt kund. Genom att be kunden återberätta informationen som har delgivits undviks ett 

alltför komplicerat och byråkratiskt språk från företagens sida och båda parter får 

bekräftelse på att de är i samspel med varandra.  

För att säkra bevisning om kunden, efter investeringens genomförande, hävdar att denne 

inte förstod informationen som delgivits ska samtalet dokumenteras genom röstinspelning. 

Röstinspelning är en beprövad metod och används flitigt inom telefonförsäljning för att 

säkra bevisning om ingående av avtal och dokumentation av vad som framfördes under 

försäljningssamtalet. 

Första punkten ser till att företaget följer de regler som stadgas om ”best execution”. Det är 

grundläggande kunskap som tidigare har lämnats i standardiserad form vilket redan har 
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framgått att det inte lämpar sig för att tillvarata varje kunds enskilda intresse. Härmed blir 

företagen uppmanade att ta fram det mest förmånliga tillvägagångssättet för varje kund.  

Andra punkten torde vara den punkten investerare är mest angelägna om att förstå. 

Företaget ska ta fram information som berör varje enskild kunds specifika instrument. 

Genom detta förfarande kan företagen undvika standardiserad produktinformation som 

har visat sig vara den vanligaste bristen vid informationsdelgivning. Företagen ska, vid 

förklaring av instrumentets uppbyggnad, ta med de huvudfaktorer och de karaktäristiska 

drag som präglar varje instrument. Att gå in på detaljnivå gynnar inte kunden utan det bör 

vara en översiktlig beskrivning. När instrumentets uppbyggnad har klargjorts för kunden är 

det lättare att beskriva vilka faktorer värdet och riskerna är knutna till och vilka 

underliggande variabler som finns. Exempelvis om ett instrument är knutet till den 

underliggande variabeln guld, då påverkas värdet på instrumentet beroende på guldets 

marknadsvärde. Beroende på vilken hävstångseffekt kunden har valt kan man enkelt 

förklara risken. Om kunden köpt instrument där man tror att guldet ska stiga i värde och 

har en hävstång gånger tre. Om guldet stiger med 1 % blir det en värdeökning på 3 %. 

Motsatsvis om guldet sjunker med 1 % så förlorar man 3 % av värdet. Detta är en 

förenklad kalkyl men det är endast för att belysa hur informationen hänger ihop. Ju 

utförligare företag förklarar för kunden om investeringen, desto lättare kan kunden förstå 

sambanden mellan olika faktorer. Om icke-professionella kunder får ökad förståelse för hur 

handel med värdepapper hänger samman så torde det vara lättare att finna passande och 

lämpliga instrument för kunden samtidigt som det hjälper till att stärka det goda rykte som 

marknaden eftersträvar. 

Punkt tre anger att företag ska förklara vilket skydd kunderna åtnjuter vid deras investering. 

Kunderna ska bli medvetna om vad som händer med deras värdepapper om företaget går i 

konkurs eller om marknaden kollapsar. Kundens rättigheter till information bör också 

klargöras som en extra kontroll för både kund och företag att rätt och relevant information 

har lämnats. Att förklara vilket skydd varje icke-professionell kund åtnjuter vid sin 

investering förhindrar även finansskandaler som ofta uppstår för att kund känner sig lurad 

eller förd bakom ljuset.  

Fjärde punkten knyter ihop modellen. Här ska kunden återberätta vad som kommit 

överrens om. Det behöver inte vara i detalj, men på en nivå så att båda parter är i 

samförstånd med varandra och en kontroll att kunden har förstått all relevant information 
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som har lämnats. Om något är oklart är det enkelt för företaget att komplettera den 

kunskap som saknas hos kunden. Det kan även visas att det finns ett glapp mellan 

instrumentets komplexitetsgrad och kundens kunskapsnivå. I dessa fall bör 

värdepappersföretaget avråda kunden från investering av ett sådant avancerat instrument. 

Att återberätta vad som kommits överrens om är ett enkelt, kostnadsfritt medel att 

kontrollera att både investerare och rådgivare är i samförstånd med varandra.  

Genom denna fyrstegs modell kan företagen uppfylla många av de krav som ställs på dem 

samtidigt som investerarskyddet upprätthålls. Modellen tvingar företagen att använda ett 

begripligt språk för respektive kund genom kontrollfunktionen. Denna fyrstegsmodell ska 

användas som en utgångspunkt för företag som tillhandahåller investeringsrådgivning. 

Tillika säkerställer denna process att rådgivaren har den kompetens som krävs för 

respektive rådgivning och kunden blir mer lärd för varje investering eftersom kunden 

genomgår denna process vid varje investering. Modellen är således ett enkelt förfarande att 

säkerställa att informationsdelgivning ses delgivet på lämpligt sätt i begriplig form. 

Företagen bör upprätta interna riktlinjer som säkerställer ovanstående. Finansinspektionen 

är, med bakgrund till deras utredningar, mer intresserade av företagens rutiner och interna 

processer för hur man efterlever reglerna än hur värdepappersföretagen beter sig i enskilda 

fall.  
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8 Slutsats 

Syftet med uppsatsen anses uppfyllt med bakgrund till presenterad fakta. Reglerna om 

informationsdelgivning i MiFID II kommer att stärka investerarskyddet, under 

förutsättning att företagen förhåller sig till reglerna. Att förutspå framtida effekter av ett 

regelverk är minst sagt riskfyllt, men författaren hävdar att MiFID II kommer att efterlevas 

i högre grad än MiFID I i och med minskade tolkningsmöjligheter och mer konkreta 

riktlinjer för informationsdelgivning. Både värdepappersföretag, tillsynsmyndigheter och 

handelsplatser måste dra sitt strå till stacken för att MiFID II ska bli ett så bra regelverk 

som det är tänkt att vara. Alla måste hjälpas åt för att uppnå en enhetlig och fungerande 

värdepappersmarknad. 
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