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Sammanfattning  

Transparens på den finansiella marknaden finns för att marknadsaktörer ska ha möjlighet att 

se vilka finansiella instrument det handlas med, i vilken volym och till vilket pris. 

Transparensen bidrar till mer tillgänglig information och en effektivare marknad, där priset på 

instrumentet speglar dess faktiska värde. 

 

I den här uppsatsen behandlas EU-direktivet MiFID II och förordningen MiFIR. Syftet med 

MiFID II och MiFIR är att komplettera den tidigare transparensregleringen och dessutom 

verka för en enhetlig reglering på den europeiska finansiella marknaden. De flesta artiklarna 

angående transparens finns i MiFIR, vilka reglerar krav på transparens, men också undantag 

från transparens. 

 

Ett stort problem som finns på dagens finansiella marknad är att många transaktioner inte är 

föremål för transparens, utan görs i så kallade Dark Pools eller utanför handelsplatser. När 

handel sker i Dark Pools eller utanför en handelsplats är det svårt för marknadsaktörer att få 

tillgång till information om vilka och i vilken omfattning det handlas med instrumenten. 

Fördelen för de aktörer som handlar i Dark Pools och utanför en handelsplats är att de inte 

behöver exponera sina transaktioner och därmed inte heller dela med sig av eventuellt 

informationsövertag. Handel i Dark Pools och utanför handelsplatser är dessutom oftast 

billigare än handel på exempelvis börsen. Huvudsyftet med MiFID II och MiFIR är att, 

genom att begränsa handeln som sker i Dark Pools och utanför handelsplatser, öka 

transparensen på den finansiella marknaden. Trots detta visar lagstiftaren vikten av att väga 

andra intressen, som kan missgynnas av transparens, genom att införa flera olika undantag 

från transparenskraven.  

 

MiFID II och MiFIR träder i kraft först den 3 januari 2018, vilket gör det svårt att förutse 

regelverkets framtida följder. Det är först efter införandet av regelverket som vi kommer att se 

hur marknadsaktörerna reagerar på kraven och möjligheterna till undantagen. För att i 

uppsatsen kunna analysera en potentiell reaktion på den svenska finansiella marknaden, 

beaktas den svenska inställningen till tidigare transparensreglering. Vidare vägs fördelar med 

transparenskraven mot nackdelar och undantagens omfattning och utformning analyseras. 

Slutsatsen är att transparensreglerna kommer att öka transparensen på marknaden, i den mån 

att transparensen inte äventyrar den effektiva prisbildningen. 
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Förkortningar 

EU - Europeiska Unionen 

ESMA - European Securities and Markets Authority 

FI - Finansinspektionen  

Kommissionen - Europeiska Kommissionen  

LIS - Large in Scale waiver 

MiFID - Markets in Financial Instruments Directive, Europaparlamentets 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 

MiFIR - Markets in Financial Instruments Regulation, Europaparlamentets och Rådets 

förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument 

och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 

MTF - Multilateral Trading Facility 

NTW - Negotiated Trade Waiver 

OTC- marknad - Over the Counter- marknad 

OTF - Organised Trading Facility 

Prop. - Regeringens proposition 

RPW - Reference Price Waiver 

Rådet - Europeiska rådet 

SOU - Statens offentliga utredningar 

SSTI - Size Specific To the Instrument 
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Begreppslista 

Aktierelaterade instrument - Aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra 

liknande finansiella instrument. 

 

Dark Pools - En handelsmekanism där en handelsplats matchar order enligt ett referenspris 

taget från en reglerad handelsplats. Dark Pools är inte föremål för transparenskrav. 

 

Volymtaksmekanismen - Ett samlingsbegrepp för de volymtak som regleras i artikel 5 

MiFIR, även kallat Volume Cap Mechanism eller Double Volume Cap. 

 

Effektiv marknad - När prissättningen på ett finansiellt instrument speglar all information 

som finns tillgänglig anses marknaden effektiv.   

 

Handelsplats - Med handelsplats avses en reglerad marknad, multilateral handelsplattform 

(MTF) eller organiserad handelsplattform (OTF).  

Icke-aktierelaterade instrument – Obligationer, strukturerade finansiella produkter, 

utsläppsrätter och derivat. 

 

Reglerad marknad – “Ett multilateralt system som drivs och/eller leds av en 

marknadsoperatör, vilket sammanför eller underlättar sammanförandet av flera tredjeparters 

köp- och säljintressen i finansiella instrument, inom systemet och i enlighet med dess icke-

skönsmässiga regler, så att detta leder till ett kontrakt i fråga om finansiella instrument 

upptagna till handel enligt dess regler och/eller system, och som är auktoriserat och löpande 

verksamt och drivs i enlighet med avdelning III i detta direktiv”, artikel 4.1.21 MiFiD II. 

 

Systematisk internhandlare – ”Ett värdepappersföretag som på ett organiserat, frekvent, 

systematiskt och substantiellt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder 

utanför en handelsplats”, artikel 4.1.20 första stycket MiFID II.  

 

Marknadsgarant – ”En person som på finansiella marknaderna på fortlöpande basis tagit 

sig att handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med 

utnyttjande av den personens eget kapital till priser som fastställts av denne”, artikel 4.1.7 

MiFID II. 

 

Multilateral handelsplattform (MTF-plattform) – ”Ett multilateralt system som drivs av 

ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör och som sammanför flera tredjeparters 

köp- och säljintressen i finansiella instrument – inom systemet och i enlighet med icke-

skönsmässiga regler – så att detta leder till ett kontrakt i enlighet med avdelning II i detta 

direktiv”, artikel 4.1.22 MiFID II. 

 

OTC – En transaktion som sker OTC sker utanför en handelsplats. Begreppet OTC kommer 

ifrån engelskans “Over-The-Counter” och har blivit ett etablerat begrepp även på den svenska 

marknaden. 



 6 

 

 

 

Organiserad handelsplattform (OTF-plattform) – ”Ett multilateralt system som inte är en 

reglerad marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp- och 

säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat 

kan interagera inom systemet så att detta leder till ett kontrakt i enlighet med avdelning II i 

detta direktiv”, artikel 4.1.23 MiFID II.  

 

Primärmäklare (Mäklare) – ”Kreditinstitut, värdepappersbolag, värdepappersföretag eller 

annan lagreglerad enhet som står under fortlöpande tillsyn, vilka erbjuder professionella 

investerare tjänster för att som motpart utföra transaktioner med finansiella instrument och 

som även kan tillhandahålla andra tjänster, såsom clearing, avveckling, depåtjänster, 

värdepapperslån, skräddarsydda tekniska lösningar och stödtjänster”, SOU 2015:2 s 256.  
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Den globala finanskrisen 2008 var ett kvitto på att det dåvarande finansiella systemet inom 

EU innehöll brister. Krisen berodde på flera saker, men en viktig orsak till finanskrisens 

utbrott var avsaknaden av information om handelsmöjligheter och priser på 

värdepappersmarknaden.
1
 Det var tydligt att den finansiella marknaden var i behov av ett 

uppdaterat regelverk innehållande mer specifika transparenskrav.
2
 Vidare håller dagens 

regelverk inte samma takt som utvecklingen av den finansiella marknaden. Den finansiella 

marknaden blir mer och mer komplex i form av att nya instrument tas upp till handel och 

elektroniska system utvecklas, däremot har det gällande EU-direktivet MiFID
3
, som reglerar 

den finansiella marknaden, inte uppdaterats i samma takt.
4
 

 

Idag kan investerare göra stora transaktioner med finansiella instrument i så kallade Dark 

Pools, vilket innebär att transaktioner och orderböcker är dolda för omgivningen. Dolda 

transaktioner kan i sin tur leda till felprissättning av de finansiella instrumenten i och med att 

transaktionerna inte kommer till varje investerares kännedom.
5
 I det nu gällande regelverket, 

MiFID, finns det redan regler som till viss del kräver transparens före och efter handel. För att 

ge ytterligare transparens på marknaden har MiFID II
6
 och MiFIR

7
 utformats.

8
 Dessa 

rättsakter innehåller flera nya transparensregler, bland annat en volymtaksmekanism, vilken 

reglerar hur stora transaktioner i Dark Pools får vara.
9
 Det nya regelverket omfattar dessutom 

flera olika sorters finansiella instrument, vilka kommer att bli föremål för krav på transparens 

före och efter handel.
10

 

                                                 
1
 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 

instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 skäl 14.  
2
 FI promemoria Dnr 17-5072 Förslag till anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir av den 11 april 

2017 s 2. 
3
 Europaparlamentets 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. 
4
 MiFID II 2014/65/EU skäl 3.  

5
 http://www.investopedia.com/articles/markets/050614/introduction-dark-

pools.asp?ad=dirN&qo=investopediaSiteSearch&qsrc=0&o=40186 2017-05-05.  
6
 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 

instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU. ”MiFID II”. 
7
 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella 

instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. ”MiFIR”.  
8
 MiFIR 600/2014 skäl 1. 

9
 MiFIR 600/2014 artikel 5. 

10
 MiFIR 600/2014 artikel 8-11. 
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I MiFID II och MiFIR ställs även krav på transparens på den så kallade OTC-marknaden, 

vilket inte görs i MiFID. Att handla OTC betyder att man handlar utanför en handelsplats som 

är föremål för rapportering och transparens. Det finns således inte möjlighet för andra 

investerare att få kännedom om OTC-transaktioner. I MiFID II och MiFIR följs 

transparenskraven på OTC-marknaden av undantag, som innebär att det enbart är vissa slag 

av OTC-transaktioner som behöver offentliggöras.
11

 

 

I samband med transparensreglerna i MiFID II och MiFIR tillkommer även flera regler som 

undantar särskilda transaktioner och finansiella instrument från transparensreglerna. Dessa 

undantagsregler gäller bland annat för transaktioner som uppnår särskild storlek såsom 

undantagen Size Specific To the Instrument (SSTI) och Large in Scale waiver (LIS), men även 

för vissa särskilda instrument såsom undantaget Illiquid (ILQD). Som ovan nämnt tillkommer 

även volymtaksmekanismen, vilken är en begränsning av undantag från transparens. Kritiken 

mot volymtaksmekanismen är att den är utformad som procentsatser av handel med ett visst 

finansiellt instrument på en handelsplats, inte som en beloppsgräns eller ett visst antal 

transaktioner. Det finns således inga hinder för investerare att utföra sina transaktioner inom 

de angivna procentsatserna flera gånger, för att undkomma transparenskraven.
12

 Frågan är 

således huruvida införandet av MiFID II och MiFIR kommer att leda till ökad transparens i 

och med de omfattande undantagen från transparensreglerna och volymtaksmekanismen.  

                                               

1.2 Problemformulering 
Är transparensreglerna i MiFIR utformade på ett sådant sätt att de kommer att kunna uppfylla 

sitt syfte, att uppnå ökad transparens, eller är det möjligt att utnyttja undantagen från 

transparenskraven i negativ bemärkelse? 

 

Väger fördelarna med undantagen från transparenskraven tyngre än genomgående transparens 

på den finansiella marknaden?   

 

 

                                                                                                                                                         

 
11

 MiFIR 600/2014 skäl 18.  
12

 MiFIR 600/2014 artikel 5.  
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska om kraven på transparens i MiFIR kommer att kunna 

uppfylla sitt syfte, att uppnå ökad transparens på den finansiella marknaden, med beaktande 

av undantagen från dessa transparenskrav. Syftet är dessutom att analysera huruvida dessa 

undantag är utformade på ett sådant sätt att de kan utnyttjas av dem som handlar med 

instrumenten på marknaden i negativ bemärkelse och därmed hämma transparensen.  

 

I och med att ökad transparens på den finansiella marknaden kan medföra både fördelar och 

nackdelar för marknaden och dess aktörer, är ytterligare ett syfte att väga undantagens för- 

och nackdelar mot dessa och därefter analysera vilket som väger tyngst; genomgående 

transparens eller undantag från genomgående transparens? 

 

Vi riktar uppsatsen till de personer och aktörer som omfattas av reglerna, likväl till de 

personer och aktörer som endast har ett allmänt intresse av denna marknad.  

 

1.4 Metod 
Utgångspunkten i vår uppsats består huvudsakligen av EU-rättslig metod, vilket innebär att vi 

granskar och analyserar EU-rättsakter. Rättsakterna tolkas även mot bakgrund av EU-rättens 

syfte med dessa. MiFID II och MiFIR utfärdas som ett regelverk, men rättsakterna reglerar 

olika saker. Vi granskar och analyserar främst de artiklar som berör transparens på den 

finansiella marknaden i MiFIR, vilka vi har ett kritiskt förhållningssätt till. I uppsatsen 

används MiFID II enbart för definitioner av begrepp. Vi använder oss även av svenska 

förarbeten, vilka utgör en grund för hur transparensreglerna i MiFID II och MiFIR ska införas 

i svensk rätt. För att få ytterligare djupare förståelse av den svenska finansiella marknaden 

och dess historia, använder vi oss även av svensk doktrin. 

 

Uppsatsen skrivs med fokus på den finansiella marknaden, därmed analyseras innebörden av 

transparens utifrån ett perspektiv från denna marknad. 

 

1.5 Avgränsning 
I uppsatsen begränsar vi oss till att studera hur transparensreglerna i MiFIR kommer att 

införas på den svenska finansiella marknaden och därmed utreds inte påverkan på resterande 

EU-länder. Vi utreder inte transparensreglerna i MiFID II, eftersom de transparensreglerna 

inte är av betydelse för vår problemformulering. Vi utreder inte heller de transparensregler 

som rör dokumentation, transaktionsrapportering och tekniska utformningar, utan avgränsar 



 10 

oss till de artiklar som reglerar när en marknadsaktör omfattas av transparenskrav före och 

efter handel samt när det finns möjlighet till undantag från transparenskrav före och efter 

handel. Med begreppet finansiell marknad begränsar vi oss till aktie- samt räntemarknaden.  

 

1.6 Disposition 
I kapitel två börjar vi med att redogöra för begreppet transparens, som är ett begrepp vars 

betydelse ligger till grund för vår uppsats.  

 

Därefter, i kapitel tre, belyser vi historiska kriser på den finansiella marknaden i Sverige, som 

föranletts av dålig transparens. I samband med detta framgår även den svenska inställningen 

till transparens på den finansiella marknaden. 

 

I kapitel fyra ger vi en kortare beskrivning om vägen till den nuvarande lagstiftning på den 

finansiella marknaden inom EU, vilka regelverk som har blivit ersatta samt vad som föranlett 

detta. Därefter redogör vi för transparensreglerna i MiFID, vilket är den nuvarande 

lagstiftning på den finansiella marknaden inom EU, som är relevanta för vår frågeställning 

samt hur dessa regler har implementerats på nationell basis i Sverige. 

 

Efter att ha gett en översiktlig redogörelse om dagens reglering tar vi upp brister i dessa 

transparensregler i kapitel fem. I samband med detta kapitel förklarar vi var i svagheterna i 

den nuvarande regleringen främst ligger. Detta leder till förklaringar av begreppen Dark Pools 

och OTC, vilka är platser där kraven på transparens idag kan undgås. 

 

I kapitel sex presenterar vi den kommande regleringen på den finansiella marknaden inom 

EU, det vill säga MiFID II och MiFIR. Vi börjar med att återge en beskrivning om vägen från 

MiFID till MiFID II och MiFIR. Därefter redogör vi för de specifika transparensreglerna som 

är relevanta för vår uppsats. MiFID II och MiFIR innehåller även nya begrepp som är 

främmande för aktörerna på den finansiella marknaden, vilket föranleder en förklaring av 

dessa begrepp. Efter förklaringen av de nya transparenskraven, belyser vi undantagen från 

dessa krav. Liksom i kapitel fyra följs förklaringen av reglerna av hur dessa kommer att 

införas i svensk rätt. 

 

I kapitel sju görs en analys av huruvida den transparens som önskas genom införandet av 

MiFID II och MiFIR kan komma att uppnås. Analysen grundar sig på de i referensramen 
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angivna kraven för transparens och undantagen från dessa transparenskrav. Eftersom den 

svenska finansiella marknaden är i fokus i uppsatsen, beaktas även den svenska inställningen 

till transparens på den finansiella marknaden i analysen. 
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2 Begreppet transparens 

2.1 Transparensen på den finansiella marknaden 
Kravet på transparens på den finansiella marknaden innebär i stort sätt att sälj- och köpbud 

samt genomförda transaktioner ska offentliggöras för allmänheten.
13

 Aktörerna som påverkas 

av transparensreglerna är många och de påverkas i olika omfattning. Aktörerna kan delas upp 

i dels de som har krav på sig att offentliggöra information om transaktioner, dels de som får 

dra nytta av den offentliggjorda informationen. De aktörer som har krav på sig att 

offentliggöra information är företag som bedriver en börs eller handelsplattform där 

transaktioner görs med finansiella instrument samt värdepappersinstitut som genomför 

transaktioner med finansiella instrument.
14

 Vem av dessa aktörer som ska offentliggöra en 

transaktion beror på om transaktionen sker på en reglerad marknad, handelsplattform eller 

utanför en handelsplats, det vill säga OTC. Utförs transaktionen på någon av de två 

förstnämnda platserna är det företaget som driver handelsplatsen som omfattas av 

transparenskravet.
15

 Utförs istället transaktionen utanför en handelsplats är det 

värdepappersinstitutet, som genomför transaktionen, som ska offentliggöra informationen.
16

  

 

En transaktion anses vara offentliggjord när en marknadsaktör kan få allmän tillgång till 

informationen via tekniska system som tillhandahålls av antingen marknadsplatsen eller 

värdepappersinstitutet.
17

 Informationen som ska lämnas via de tekniska systemen varierar 

något beroende på om det gäller före eller efter handel. De specifika uppgifterna som ska 

finnas med i informationen framgår av artikel 17 samt 27 i den så kallade 

Genomförandeförordningen från 2006
18

. I Sverige är det Finansinspektionen (FI) som är den 

behöriga tillsynsmyndigheten, som bland annat ser till att transparenskraven följs av 

marknadsaktörerna.
19

 

 

Aktörerna som kan dra nytta av transparenskraven är investerare som vill köpa eller sälja 

finansiella instrument. När investerare får information om villkoren för en transaktion som 

                                                 
13

 FI Remisspremoria FI Dnr 15-7070 Förslag till ändringar i Marknadsplatsföreskrifterna med anledning av 

Mifid 2 och Mifir av den 15 mars 2017 s 10. 
14

 FI Dnr 17-5072 s 6. 
15

 MiFID 2004/39/EG artikel 29, 30, 44 och 45.  
16

 MiFID 2004/39/EG artikel 28. 
17

 Kommissionens förordning (EG) 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 artikel 30.  
18

 Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 artikel 17 och 27.  
19

 FFFS 2007:17 kap 5-6. 
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kommer att göras, eller har gjorts, kan investeraren analysera denna information och därmed 

själv bedöma värdet på det finansiella instrumentet. Detta bidrar till en effektiv prisbildning.
20

 

Kan en investerare få tillgång till alla orsaker som har en prispåverkande effekt, behöver 

investeraren inte oroa sig för att betala ett för högt pris, eller sälja till för lågt pris i 

förhållande till marknadsvärdet. Detta förutsätter dock att investeraren har kompetens nog att 

förstå den information hen får tillgång till. Högre transparens och effektiv prisbildning går 

hand i hand med ett ökat investerarskydd. Desto mer information de som investerar i 

finansiella instrument får, desto mindre blir det informationsgap som finns mellan säljare och 

köpare av finansiella instrument.
21

 Att investerare enkelt kan jämföra olika aktörers priser på 

finansiella instrument, leder till en högre konkurrens på marknaden. Denna ökade kunskap 

och därmed främjandet av konkurrensen, kommer i sin tur att kunna hjälpa till att pressa 

transaktionskostnaderna hos de finansiella aktörerna som bistår med handelsplatser på 

marknaden.
22

 När informationen om ett finansiellt instrument bidrar till att priset på det 

finansiella instrumentet påverkas av informationen, kallas det effektiv marknad.
23

  

 

Som ovan nämnt kan vi dela upp aktörerna som påverkas av transparens. Denna uppdelning, 

att vissa aktörer har krav på sig att offentliggöra information och andra aktörer kan dra nytta 

av denna offentliggjorda information, medför att det finns motstridiga intressen angående 

transparens. De aktörer som måste offentliggöra information vill inte alltid att andra ska dra 

nytta av deras informationsövertag och vill därmed ge ut så lite information som möjligt, 

samtidigt vill samma aktör få så mycket information som möjligt om andra aktörers 

transaktioner. 

 

2.2 Transparens före handel 
Transparens före handel innebär att investerare kan få information om vilka köp- och 

säljorder som finns på den finansiella marknaden. Desto mer transparens som föreligger före 

handel, desto större omfattning av orderinformation kan investerarna få. Aktiemarknadens 

historia visar däremot att ökad transparens inte nödvändigtvis leder till enbart positiva effekter 

på marknaden. Finansinspektionen (FI) har i sin promemoria
24

 uppmärksammat ett exempel 

där ökad transparens bidrog till negativa effekter på marknaden, vilket var när Toronto Stock 

                                                 
20

 MiFID 2004/39/EG skäl 44.  
21

 FI rapport Dnr 16-7115, Konsumentskyddet på finansmarknaden av den 3 maj 2016 s 6. 
22

 FI Dnr 17-5072 s 3. 
23

 Hansson, Aktier, optioner, obligationer en introduktion, 2010, elfte upplagan, s 58. 
24

 FI Dnr 17-5072 s 3. 
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Exchange införde ett system som offentliggjorde information om order. Efter införandet av 

systemet i början på 90-talet ökade både transaktionskostnaderna och volatiliteten. Den höga 

volatiliteten innebar att aktiernas pris svängde mycket under en kort tid, vilket ledde till en 

ökad marknadsrisk. Med undantag från det nämnda exemplet visar dock historien, enligt FI, 

på att en högre transparens snarare har resulterat i positiva effekter på marknaden i form av 

ökad likviditet och en mer effektiv marknad. Vidare finns det exempel på när en sjunkande 

transparens har resulterat i att transaktionskostnader ökat, prisjusteringar skett långsammare 

och att handel avtagit.
25 

 

2.3 Transparens efter handel 
Transparens efter handel innebär att information om genomförda transaktioner ska 

offentliggöras. Liksom transparens före handel kan transparens efter handel bidra till både 

positiv och negativ effekt på marknaden.
26

 Den negativa effekten kan komma till stånd vid så 

kallad front running. Front running innebär att en marknadsaktör drar nytta av kännedomen 

att en större, kursdrivande order kommer att läggas. Innan den stora ordern har kommit till 

stånd, genomför marknadsaktören som fått kännedom om den själv en transaktion i det 

aktuella värdepappret. Efter att den stora ordern sedan skett och detta offentliggörs, kommer 

priset för det underliggande värdepappret att påverkas och marknadsaktören kan sedan sälja 

värdepappret för ett högre pris och därmed få en snabb vinst.
27

 För att undvika att någon drar 

nytta av någon annans transaktion har marknadsaktörer reagerat återhållsamt på kravet om 

ökad transparens efter handel. Kravet, att aktörerna måste offentliggöra sina priser och 

volymer för ett visst värdepapper och oron för front running har minskat deras vilja att utföra 

större transaktioner på den reglerade marknaden, vilket leder till sämre likviditet på 

marknaden. Fördelen med högre transparens efter handel är, liksom högre transparens före 

handel, att informationsgapet mellan marknadsaktörerna minskar eftersom det går att ta del av 

aktuella priser och volymer på marknaden i större omfattning. Marknadsaktörerna kan därmed 

ges incitament att investera, eftersom de inte behöver vara osäkra på ett instruments aktuella 

marknadspris, vilket i sin tur leder till ökad likviditet på marknaden. Liksom vid transparens 

före handel, gynnar en ökad kännedom hos aktörerna konkurrensen på marknaden, vilket kan 

leda till lägre transaktionskostnader.
28

 

 

                                                 
25

 FI Dnr 17-5072 s 3. 
26

 FI Dnr 17-5072 s 4. 
27

 http://www.nasdaq.com/investing/glossary/f/front-running 2017-05-06.  
28

 FI Dnr 17-5072 s 4. 
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3 Vikten av transparens i Sverige 

3.1 Skandalen år 1967 och dess följder 
Börser är utformade att tillhandahålla finansiella tjänster till den finansiella marknadens 

aktörer, samtidigt som hänsyn behöver tas till mycket specifika omständigheter vad gäller 

reglering, marknadspraktiker och tekniker för handel. Till en början var Stockholms fondbörs 

offentligägd med ett lagstadgat monopol och därmed den enda handelsplatsen i Sverige där 

aktörer kunde handla med finansiella instrument. Börsen var hårt reglerad, vilket medförde att 

den inte ansågs vara en speciellt dynamisk marknadsplats som kunde följa den faktiska 

utvecklingen på den finansiella marknaden. Definitionen av börsverksamhet på 1960-talet var 

“fondpapper som regelbundet vid offentligt upprop eller på liknande sätt sammanförs för 

handel och notering av kurs”.
29

  

 

Den första uppmärksammade skandalen gällande den dåvarande börsen och dess verksamhet 

var år 1967. Efter en av Bankinspektionens genomförda utredningar, visade det sig att hälften 

av börsmäklarna på Stockholms fondbörs hade utnyttjat sitt informationsövertag och ägnat sig 

åt omfattande handel som stod i strid med insiderlagstiftningen. Det visade sig även att dessa 

brottsliga handlingar var väl inarbetade i den dåvarande börsmäklarkulturen. Enligt Broberg 

var skandalen 1967 en första indikation till allmänheten att börsen var en handelsplats utan 

insyn. Under 1960-talet visade det sig även att allmänheten hade fått ett ökat intresse för 

värdepappershandeln. Bonniers startade tidningen Veckans Affärer, Sveriges Aktiesparares 

Riksförbund bildades för att föra aktieägares talan och Näringslivets Börskommitté bildades, 

vars syfte var att främja likabehandling av och information till aktieägare genom allmänt 

accepterade regler. Ytterligare ett steg i utvecklingen mot en mer transparent finansiell 

marknad var bildandet av Fondbörsutredningen, vars syfte var att granska börslagstiftningen. 

Tack vare Fondbörsutredningen inrättades Värdepapperscentralen, som upprättade en 

elektronisk registerhållning över alla finansiella transaktioner som sker på börsen. Samtliga 

betänkanden som Fondbörsutredningen vidtog, formades efter syftet att främja transparens.
30

 

 

Efter ett till synes ytterligare ökat intresse från allmänheten och fler aktörer som handlade på 

börsen, tillsattes en avdelning för marknadsövervakning som såg till att bolagen som handlade 

på börsen följde informationsreglerna samt att börsmäklarna följde börsens interna regler. Det 

var inte bara aktörer på marknaden som ökade, marknaden utvecklades i övrigt till att omfatta 

                                                 
29

 Broberg, Börsen – sällskap, infrastruktur och marknad, 2016, s 71-83. 
30

 Broberg, Börsen – sällskap, infrastruktur och marknad, 2016, s 71-83. 



 16 

fler finansiella instrument och det konstaterades att en väl fungerande värdepappersmarknad 

behövde digitaliseras och internationaliseras. 1985-års börschef Bengt Rydén ansåg att 

börsens dåvarande styrelse, men även den övriga organisationen på börsen, led av 

kompetensbrist när det gällde finansiella och tekniska frågor. Det sagda ledde till att en 

utveckling av börsens ledning skedde i form av att byråkrater med enbart 

juristutbildning byttes ut mot personer med praktisk och teoretisk utbildning inom finans, 

företagande och datateknologi. Utvecklingsprojektets syfte var att ta den dåvarande börsen 

från att vara en otydligt styrd myndighet till en mer affärsmässig organisation med en klar 

färdriktning. Det sagda ledde till den bärande principen om att börsen numera skulle vara 

självreglerad till stor del. Självregleringen utformades i syfte att uppnå en omfattande 

öppenhet och transparens.
31

 

 

3.2 Finanskrisen 2008 och dess följder i Sverige 
Enligt Riksbanken var det en dålig marknadslikviditet som låg till grunden för finanskrisens 

utbrott.
32

 Marknadslikviditet beskriver hur snabbt och till vilken kostnad en finansiell tillgång 

kan omvandlas till likvida medel. God likviditet betyder att det går snabbt att omvandla 

finansiella instrument innehållande betydande volymer, till en låg transaktionskostnad.
33

 Det 

fanns en anmärkningsvärd brist på information om handelsmöjligheter och priser på den 

finansiella marknaden innan finanskrisens utbrott. En stor del av obligationsmarknaden 

skedde över telefon, helt utan handelsstatistik över de avslut som gjordes, vilket missgynnade 

transparensen på marknaden.
34

 I övrigt skedde största delen av obligationshandel utanför en 

handelsplats, det vill säga OTC.
35

 Dessutom hade komplexiteten av aktörernas verksamheter 

och de finansiella produkterna de använde sig av ökat.
36

 Bankerna, som var utgivare av 

värdepapper, hade ett påtagligt kunskapsövertag om risken med det utgivna värdepappret 

gentemot kunden som var köpare av det. Bankerna som erbjöd en lägre riskprofil hade också 

högre kostnader till exempel i form av kostnader för ökad riskkontroll och IT-system som 

kunde kontrollera risken. När bankerna agerade långivare hängde ett lågt risktagande samman 

med låga räntor, vilka inte täckte de stora kostnaderna hos bankerna. Bankerna tvingades 

                                                 
31

 Broberg, Börsen – sällskap, infrastruktur och marknad, 2016, s 71-83. 
32

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2016/rap_ek_kom_nr3_160527_sv.p

df s 4. 
33

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2016/rap_ek_kom_nr3_160527_sv.p

df s 2.  
34

 http://www.regeringen.se/49bb2f/contentassets/128d7f32d7c44e6992e2129e926190c4/rapport-nr-12-efter-

finanskrisen---nagra-perspektiv-pa-finansmarknaden.  
35

 FI Dnr 17-5072 s 12. 
36

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2014/rap_ek_kom_nr05_140930_sv

e.pdf s 43.  
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därför öka risken i sin verksamhet, för att kunna erhålla högre räntor. Detta ledde till att 

bankerna gavs incitament att öka sitt risktagande, vilket ledde till ökad risk på hela den 

finansiella marknaden.
37

  

 

I Riksbankens rapport
38

 har det förklarats att ökat risktagande kan hindras genom att öka 

transparensen om bankernas verksamhet. Vet investerarna om vilken risk en bank tar samt 

deras finansiella tillstånd, kommer prissättningen att bli mer rättvis. Vetskapen om att låga 

räntor följs av ett lågt risktagande kommer att vara attraktivt för investerare. När investerare 

förstår kopplingen mellan en låg ränta och lågt risktagande, leder det till att bankerna inte 

behöver ta stora risker, vilket i sin tur leder till minskad oro på den finansiella marknaden.
39

 

 

För att mäta bankernas likvidrapportering införde Liquidatum
40

 ett transparensindex, vilket 

mäter i vilken omfattning, hur frekvent och hur detaljerad bankernas offentliga 

likviditetsrapportering är. Diagram 1 nedan visar att Sverige förstod vikten av att främja 

transparensen av handel på den finansiella marknaden, för att undvika en upprepning av 

finanskrisen 2008. Medan de svenska storbankerna förbättrade sitt resultat av rapportering 

med 28 procentenheter efter finanskrisen fram till år 2013, förbättrade de tio europeiska 

jämförelsebankerna sitt resultat med enbart tre procentenheter.
41

  

 

                                                 
37

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2014/rap_ek_kom_nr05_140930_sv

e.pdf s 1. 
38

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2014/rap_ek_kom_nr05_140930_sv

e.pdf 
39

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2014/rap_ek_kom_nr05_140930_sv

e.pdf s 1-2.  
40

 Ett specialistrådgivnings-, data- och mjukvaruföretag som arbetar uteslutande inom likviditetsrisk och kapital. 

Se www.liquidatum.com. 
41

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Ekonomiska_kommentarer/2014/rap_ek_kom_nr05_140930_sv

e.pdf s 2.  
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4 Nuvarande reglering 

4.1 Från investeringstjänstedirektivet till MiFID 
Reglerna på den finansiella marknaden har sedan länge varit starkt influerade av EU-rätten. 

Ett mål med EU-rätten är att uppnå en harmoniserad reglering på värdepappersmarknaden 

mellan medlemsstaterna. Det första steget mot detta mål var Investeringstjänstedirektivet
42

 år 

1993. Direktivet bestod av regler om tillståndsplikt och krav på verksamheten i 

värdepappersföretag. Regelverket bestod endast av minimiregler, vilket gav medlemsländerna 

stort utrymme att införa hårdare reglering. Detta kom att resultera i skiljaktiga regelverk, 

vilket medförde begränsningar i den gränsöverskridande värdepappershandeln.
43

 År 2000 

antogs den så kallade Lissabonstrategin vars mål bland annat var att göra EU till ett mer 

kunskapsbaserat samhälle, öka konkurrenskraften samt samordna de finansiella marknaderna 

inom EU.
44

 Ur denna strategi utvecklades en handlingsplan för finansiella tjänster, kallad 

Financial Services Action Plan (FSAP), vars syfte var ytterligare harmonisering av 

medlemsstaternas reglering. Handlingsplanen utgick från att 42 olika åtgärdsförslag skulle 

genomföras mellan åren 2000 och 2005. I och med denna tidssnåla handlingsplan antogs även 

en ny, mer effektiv och flexibel regleringsprocess på finansområdet, den så kallade 

Lamfalussymodellen.
45

 

 

Lamfalussymodellen innebär att lagstiftning utförs och följs upp på fyra nivåer. Nivå ett 

utgörs av ramlagstiftning som beslutas enligt ordinarie lagstiftningsordning, det vill säga att 

förslagen föreslås av Kommissionen och antas av Europaparlamentet och Rådet. När 

förslagen antagits ges dem sedan ut i form av direktiv eller förordningar. På nivå två får 

Kommissionen anta delegerade akter, genomförandeakter och tekniska standarder, vilka 

innehåller kompletterande regler och mindre väsentliga ändringar i de direktiv och 

förordningar som har delegerats från Europaparlamentet och Rådet.
46

 Förslagen på tekniska 

standarder vilka Kommissionen kan anta, kommer från den europeiska tillsynsmyndigheten 

ESMA. Nivå tre består av gemensamma riktlinjer och rekommendationer från ESMA. Syftet 

med denna nivå är att säkerhetsställa att de rättsakter som antas på nivå ett och två 

implementeras på ett konsekvent sätt hos medlemsländerna.
47

 Riktlinjerna från ESMA är 

                                                 
42

 Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet. 
43

 SOU 2015:2 Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, januari 2015, s 267. 
44

 Europeiska rådets extra möte i Lissabon (mars 2000): på väg mot ett Europa i innovationens och kunskapens 

tecken. 
45

 SOU 2015:2 Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR, januari 2015, s 267. 
46

 Proposition 2016/17:162: Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) s 237. 
47

 Prop. 2016/17:162 s 238. 
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visserligen inte lag, däremot framgår det av artikel 16.3 i ESMA-förordningen
48

 att varje 

medlemsstat som inte antar eller avser att anta riktlinjer eller rekommendationer från ESMA, 

måste informera myndigheten om detta. ESMA bestämmer i sin tur om informationen, om att 

ett medlemsland väljer att avstå från en rekommendation eller riktlinje, ska publiceras, vilket 

leder till att medlemsländerna snarare betraktar riktlinjerna som lag.
49

 Slutligen, på nivå fyra, 

ska Kommissionen säkerställa att varje medlemsstat inför de EU-rättsliga reglerna på ett 

likartat sätt genom uppföljning och revidering.
50

  

 

En annan åtgärd vid antagandet av handlingsplanen FSAP var upprättandet av MiFID som 

ersatte Investeringstjänstedirektivet.
51

 Efter implementeringen av Investeringstjänstedirektivet 

hade antalet investerare på den finansiella marknaden ökat. De finansiella tjänsterna och 

instrumenten på marknaden hade också börjat utvecklas till att omfatta flera olika slag och bli 

mer komplexa. Syftet med MiFID är därmed att ytterligare harmonisera den finansiella 

marknaden genom mer detaljerade och omfattande regler.
52

 För att uppnå denna 

harmonisering har flera delar av MiFID fullharmoniseringseffekt, däremot har reglerna om 

transparens utvecklats genom minimikrav, medlemsländerna kan således besluta om strängare 

transparensregler.
53

 

 

För att förenkla medlemsländernas nationella implementering av MiFID antog Kommissionen 

en genomförandeförordning
54

 som blev direkt tillämplig i medlemsstaterna. Förordningen 

innehöll dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, 

transparens, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner av begrepp.
55

 

 

4.2 Transparenskrav i MiFID  
Kraven på transparens i MiFID omfattar både information före och efter handel. I artiklarna 

27 och 28 framgår kraven på transparens före och efter handel för värdepappersföretag och 

                                                 
48

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 

716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG. 
49

 Prop. 2016/17:162 s 239. 
50

 Prop. 2016/17:162 s 237. 
51

 SOU 2015:2 s 268.  
52

 MiFID 2004/39/EG skäl 2. 
53

 SOU 2015:2 s 268.  
54

 Förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförandet 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. 
55

 Kommissionen förordning (EG) nr 1287/2006. 
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systematiska internhandlare. Systematisk internhandlare är, enligt definitionen i MiFID, ”ett 

värdepappersföretag som på organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen 

räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en MTF-plattform”
56

. 

Vidare reglerar artikel 29 och 30 kraven på transparens för dessa aktörer på MTF-plattformar. 

Kraven gäller för transaktioner med så kallade aktierelaterade instrument.
57

 Aktierelaterade 

instrument är aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella 

instrument.
58

 I artikel 44 och 45 regleras kraven på transparens för de reglerade marknaderna. 

De ovan nämnda transparenskraven gäller för transaktioner som genomförs på en 

handelsplats, med undantaget för artikel 28, som även reglerar transparens efter de 

transaktioner ett värdepappersföretag genomfört utanför en handelsplats. Vid samtliga 

transparenskrav, som reglerar offentliggörande före handel, ges undantag för transaktioner 

som till sin omfattning är större i förhållande till den normala omfattningen av transaktionerna 

för aktiekategorin i fråga. Anledningen till att dessa stora transaktioner är undantagna 

transparens före handel är att stora transaktioner kan ha en negativ påverkan på 

prisbildningen, vilken redogjorts för i avsnitt 2.1 ovan.
59

  

 

4.3 Implementering av MiFID i svensk lag 
Redan innan implementeringen av MiFID innehöll den svenska värdepappersmarknaden vissa 

krav på transparens före och efter handel. Lag 1992:543 om börs- och clearingverksamhet 

innehöll krav på att börser och auktoriserade marknadsplatser skulle offentliggöra information 

före och efter handel för alla noterade finansiella instrument. Vidare fanns krav på att 

börsmedlemmarna även skulle rapportera transaktioner efter genomförande till börsen, som 

de gjort utanför en reglerad marknad.
60

 

 

Implementeringen av MiFID genomfördes huvudsakligen i svensk rätt genom lag (2007:528) 

om värdepappersmarknaden, vilken ersatte lag (1991:981) om värdepappersrörelse och lag 

(1992:543) om börs- och clearingverksamhet. De nya reglerna i MiFID innehöll som tidigare 

nämnt krav på transparens både före och efter handel. Eftersom dessa regler endast är 

minimiregler innebar det att den svenska lagstiftaren fick utrymme att reglera hårdare krav i 

och med implementeringen i svensk rätt. Detta resulterade i att istället för att begränsa 

transparenskraven till att tillämpas enbart på aktier, valde den svenska lagstiftaren att 

                                                 
56 MiFID 2004/EG artikel 4.7.  
57

 MiFID 2004/39/EG artikel 29 och 30.  
58

 MiFIR 600/2014 artikel 3. 
59

 MiFID 2004/39/EG artikel 27, 29 och 44. 
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transparenskraven som gällde för börser och handelsplattformar även skulle omfatta andra 

finansiella instrument än aktier “i den utsträckning som med hänsyn till verksamhetens art 

och omfattning, behövs för att säkra en god genomlysning”.
61

 Även vid implementeringen av 

kravet, att värdepappersinstitut ska offentliggöra information efter handel utanför en reglerad 

marknad, valde den svenska lagstiftaren att reglerna även skulle omfatta andra finansiella 

instrument än aktier.
62

 Förutom förändringen att andra finansiella instrument än aktier ska 

omfattas av transparensreglerna, implementerades transparenskraven i MiFID i lag 

(2007:528) om värdepappersmarknaden, utan mer långtgående regler än vad direktivet 

kräver.
63
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5 Bristerna i nuvarande transparensreglering 

5.1 OTC-marknad 
En stor del av handeln med finansiella instrument sker idag utanför en reglerad marknad och 

handelsplattform, genom så kallad OTC-handel.
64

 OTC-marknaden är en oreglerad marknad 

där transaktioner, till skillnad från vid reglerade handelsplatser såsom börsen, sker mellan två 

parter. OTC-handel kan enkelt beskrivas genom att köpare och säljare gör upp om affären 

utanför en reglerad marknad. Det kan dock tillkomma flera steg. Investerare kan till exempel 

lägga en order genom sin mäklare, mäklaren kontaktar sedan det värdepappersinstitut som 

åtagit sig att tillhandahålla likviditet genom att agera marknadsgarant, det vill säga de som 

sköter handeln av det aktuella värdepappret. När mäklaren lägger ordern kan denne antingen 

få en accept direkt, eller så läggs ordern i orderboken hos marknadsgaranten. Vid avslut 

rapporteras detta tillbaka till mäklaren som uppdaterar investerarens depå. Ett kontrakt 

uppstår därmed mellan mäklaren och marknadsgaranten.
65

 

 

OTC-handel kan ske med både aktierelaterade instrument samt icke-aktierelaterade 

instrument. Aktiehandeln som sker OTC utgörs främst av handel med mindre företags aktier 

som inte uppfyller de uppställda kraven för börsnotering.
66

 I och med att OTC-handeln sker 

utanför den reglerade marknaden och ofta med värdepapper som inte är noterade på börsen, 

omfattas dessa transaktioner inte av samma transparenskrav som vid handel på en reglerad 

marknad. I MiFID regleras endast krav på offentliggörande av information efter att en 

transaktion har skett OTC.
67

 Att det inte finns något transparenskrav före handel hämmar 

transparensen och medför en negativ påverkan för den effektiva marknaden. Som tidigare 

redogjorts för, under avsnitt 2.2, framförde FI i sin promemoria att det inte bara är nödvändigt 

med krav på transparens efter handel, utan också krav på transparens före handel, för att 

upprätthålla den effektiva marknaden.
68

 

 

 

5.2 Dark Pools 
Definitionen av en så kallad Dark Pool står inte angiven i MiFID, trots det är Dark Pool en 

viktig funktionalitet, i och med att denna medför vissa negativa konsekvenser för 
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transparensen på den finansiella marknaden. Med Dark Pool avses orderböcker utan synliga 

volymer för finansiella instrument, där handeln sker elektroniskt genom att de ansvariga för 

en Dark Pool matchar sina klienters order enligt ett referenspris taget från en handelsplats.
69

 

Det som är utmärkande för dessa transaktioner som sker i en Dark Pool är att de, till skillnad 

från transaktioner på en reglerad marknad såsom börsen, inte faller under kraven på 

transparens före handel utan endast måste offentliggöras först efter att transaktionen skett. 

Handelsplatser såsom börsen och handelsplattformar, tillhandahåller Dark Pools som en 

funktionalitet till sin handelsplats. Det är således respektive handelsplats som är ägare av sin 

Dark Pool.
70

 Dark Pools förekommer även hos värdepappersföretag i form av mer eller 

mindre organiserade interna ordermatchningssystem. Värdepappersföretag kan, till skillnad 

mot handelsplatserna, välja vilka kunder som får handla i deras Dark Pool och därmed har alla 

aktörer inte tillgång till dessa.
71

 

 

Som ovan nämnt är Dark Pools-funktionaliteten beroende av handelsplatser, eftersom det är 

därifrån referenspriset, som är avgörande för vad priset på en order ska bestämmas till, 

hämtas. Matchningen av order i en Dark Pool baseras på ett genomsnittligt pris av “best bid” 

och “best offer” som hämtas från börsen. “Best bid” är det högsta priset en köpare är villig att 

betala för en order och “best offer” är det lägsta priset en säljare vill acceptera. Genom att 

matcha dessa två bud finns det möjlighet för både köparen och säljaren att få ett bättre pris 

genom att utföra transaktionen i en Dark Pool än de kunnat få på en handelsplats.
72

 

 

Från början skapades Dark Pools för att stora investerare skulle ha möjlighet att göra stora 

transaktioner med andra stora investerare utan att dessa skulle ha någon marknadspåverkan.
73

 

Detta är dock inte längre en Dark Pools enda funktion. För att locka till sig fler klienter tillåter 

ägarna av Dark Pools även att mindre investerare med mindre order handlar i Dark Pools. 

Dark Pools har därmed blivit en inkomstkälla för bland annat banker och mäklare som, 

genom att matcha sina klienters order i deras Dark Pool, inte behöver betala börsavgifter.
74

 

 

En annan anledning till att handeln i Dark Pools med tiden blivit större och inte längre endast 

tillåter stora investerare, är på grund av missbruket av algoritmisk högfrekvenshandel på 
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handelsplatserna.
75

 Algoritmisk handel innebär handel med finansiella instrument, där order 

genereras av ett elektroniskt system utifrån orderparametrar såsom om en order 

överhuvudtaget ska läggas, vilken kvantitet ordern ska ha och till vilket pris. Algoritmisk 

högfrekvenshandel är en sorts algoritmisk handel.
76

 Det är handel som använder sig av 

avancerad hård- och mjukvara för att uppnå snabbast möjliga orderläggning. Syftet är att en 

investerare ska kunna använda handelsstrategier för att dra fördel av felprissättningar och 

andra ineffektiviteter samt genomföra transaktioner inom extremt korta tidsramar. Dessa 

strategier har dock kommit att missbrukas genom att investerare ger intryck av ett 

handelsflöde som i praktiken inte motsvarar det verkliga, eller genom att med snabba 

transaktioner avsiktligt frambringa en prisförändring som samma investerare sedan kan dra 

nytta av. Detta påverkar inte endast prisbildningen negativt utan det kan även vara skadligt att 

den finansiella marknaden ger sken av en viss likviditet på marknaden, som i praktiken inte 

finns.
77

 Sedan högfrekvenshandelns genomslag på handelsplatser har fler investerare, även 

mindre sådana, börjat använda sig av Dark Pools för att undvika dessa risker och problem.
78

 

Riskerna och problemen med högfrekvenshandel på handelsplatser går att undvika, i den mån 

att transaktioner som har eventuella felprissättningar inte kan utnyttjas, om dem istället utförs 

i en Dark Pool. Högfrekvenshandeln kan däremot påverka en Dark Pools referenspris, 

eftersom referenspriset kommer från en handelsplats sälj- och köpkurser, vilka är föremål för 

högfrekvenshandel.
79

  

 

Att transaktioner i en Dark Pool sker utan krav på transparens av information före handeln är 

det som är utmärkande för funktionaliteten, förutom det kan Dark Pools vara väldigt 

varierande. Varje handelsplats har sina egna regler för vilka som ska få handla i deras Dark 

Pool och under vilka omständigheter. Vissa handelsplatser har även, för att tillgodose kraven 

om likviditet, tillåtit högfrekvenshandel i Dark Pools för att kunna matcha fler transaktioner. 

Investerare av stora transaktioner har alltså inte helt kunnat fly från dessa risker som följer 

med högfrekvenshandel trots att de bytt handelsplats. I och med att fler investerare handlar i 

Dark Pools flyttas fler transaktioner från handelsplatserna in i mörkret, vilket hämmar den 

effektiva marknaden.
80

 Om exempelvis en aktör äger 30 % av en specifik aktie och säljer 

dessa andelar i en Dark Pool, kan detta leda till att ovetande investerare, som köpt aktier i 
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samma bolag, mellan tidpunkten när försäljningen av de 30 % av aktien sker, men innan 

denna försäljning offentliggörs, kommer att betala för mycket för den, i och med att aktien 

mycket väl kan falla i pris när den stora försäljningen av 30 % av aktien offentliggörs. 
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6 Kommande reglering 

6.1 Från MiFID till MiFID II och MiFIR 
Efter den globala finanskrisen 2008 blev det uppenbart att direktivet från 2004 behövde 

utvecklas på grund av bristen på transparens tillsammans med en komplex 

marknadsutveckling. Vidare bekräftades det i G20-ledarnas förklaring den 2 april 2009 i 

London, att förbättrad transparens utgör en gemensam princip för att stärka det finansiella 

systemet. Därmed uppkom planen om att MiFID II och MiFIR ska ersätta det tidigare 

direktivet.
81

 Liksom MiFID, innehåller MiFID II dels regler som kan betraktas som 

fullharmoniserande, dels minimikrav. Skillnaden är att det nya direktivet lämnar mindre 

utrymme för medlemsländerna att reglera om strängare krav.
82

 Det nya direktivet har 

dessutom kompletterats med MiFIR, en förordning som är direkt tillämplig i EU:s samtliga 

medlemsländer. Den tidigare regleringen om transparens i MiFID har överförts till MiFIR 

samtidigt som det tillförts nya, mer utvecklade regler.
83

 Dessa nya rättsakter ska ersätta 

MiFID och börja gälla i EU från och med januari 2018.
84

 

 

Reglerna i MiFID II och MiFIR kommer att kompletteras av detaljregler och delegerade akter 

antagna av Kommissionen. De av Kommissionen antagna akterna kommer att vara nivå två-

regler, som kan antas i form av förordningar eller direktiv.
85

 Lagstiftningen sker således enligt 

Lamfalussylmodellen som redogjorts för i avsnitt 4.1 ovan. Kommissionen har publicerat två 

genomförandeförordningar
86

, som båda innehåller vissa kompletterande och detaljerade regler 

som avses förenkla anpassningen av den svenska rätten till transparensreglerna i MiFID II och 

MiFIR. Innan rättsakterna blir gällande krävs dock ett godkännande av Rådet och 

Europaparlamentet samt att de publiceras i EU:s officiella tidning. De antagna 

genomförandeförordningarna kommer sedan att bli direkt tillämpliga i Sverige.
87
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Kommissionen kommer även att anta bindande tekniska standarder för tillsyn och 

genomförande, vilka ESMA getts i uppdrag att ta fram förslag till, i enlighet med 

Esmaförordningen. Målet är att, genom dessa bindande tekniska standarder, uppnå 

harmoniserade regler för tillsyn för finansiella tjänster och genom detta säkerställa likvärdiga 

förutsättningar och skydd för investerare och konsumenter.
88

 

 

6.2 Transparenskrav i MiFID II och MiFIR 

6.2.1 Begreppet finansiella instrument 

En viktig förändring från MiFID är att begreppet finansiella instrument i MiFID II och MiFIR 

omfattar ytterligare instrument som är föremål för handel på den finansiella marknaden. De 

ytterligare finansiella instrumenten som faller under begreppet kallas för icke-aktierelaterade 

instrument och utgörs av obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och 

derivatinstrument. För att uppnå ökad transparens och en effektivare prisbildning på 

värdepappersmarknaden är det av vikt att finansiella instrument så långt som möjligt tas upp 

till handel på organiserade handelsplatser, vilka sedan kan regleras med transparenskrav.
89

 

Dessa icke-aktierelaterade instrument kommer, i och med MiFID II och MiFIR, att bli 

föremål för transparenskrav för att i större utsträckning säkerhetsställa att marknadsaktörer är 

tillräckligt informerade om handelsmöjligheter och priser för de nämnda instrumenten.
90

 

Transparensreglerna som rör de aktierelaterade instrumenten är reglerade i artiklarna 3-7 i 

MiFIR och transparensreglerna för de icke-aktierelaterade instrumenten är specificerade i 

artikel 8-11. 

6.2.2 Den nya handelsplattformen; OTF-plattformen 

Det finns två typer av organiserade handelsplatser, den reglerade marknaden samt 

handelsplattformar i form av Multilateral Trading Facility Platforms (MTF-plattformar) och 

Organised Trading Facility Platforms (OTF-plattformar). OTF-plattformen är en ny slags 

handelsplattform som kommer att bli ett komplement till MTF-plattformen, vilken regleras i 

MiFID. OTF-plattformen uppkom för att transaktioner med de i artikel 8-11 icke-

aktierelaterade instrumenten ska kunna utföras på en organiserad handelsplats, istället för 

OTC. MTF-plattformen, liksom OTF-plattformen, är ett multilateralt system som 

tillhandahåller produkter på en oreglerad marknad där tredje parters köp- och säljintressen 

sammanförs och drivs av marknadsoperatörer samt värdepappersinstitut. En OTF- och MTF-
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plattform skiljer sig från en reglerad marknad på flera sätt.
91

 Den största skillnaden är att den 

reglerade marknaden är hårdare reglerad. Handelsplattformarna är en friare marknadsplats i 

den mån att aktörerna som ansvarar för handelsplattformen ges större frihet att bestämma 

vilka regler som ska följas, exempelvis vilka instrument aktörerna ska få handla med.
92

 Det 

innebär dock inte att en handelsplattform i praktiken alltid är mindre reglerad än en reglerad 

marknad. De ansvariga för handelsplattformen kan välja att plattformen ska vara lika hårt 

reglerad som en reglerad marknad. Ytterligare en skillnad är att handelsplattformar inte ställer 

krav på medlemskap. Vill en kund handla med finansiella instrument på en reglerad marknad 

kan kunden inte gå direkt till denna reglerade marknad, utan behöver gå via en av den 

reglerade marknadens medlemmar. Medlemmarna på den reglerade marknaden är banker, 

fondkommissionärer och mäklarfirmor, vilka har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. För 

att handla värdepapper på en handelsplattform behöver kunden alltså inte vara medlem eller 

handla värdepapperna via en redan befintlig medlem.
93

 En tredje skillnad är att det ställs 

högre krav på värdepappersföretag som vill sälja värdepapper på en reglerad marknad såsom 

börsen. Kraven är oftast utformade som minimikrav, vilka anger att företagen ska kunna visa 

upp ett visst mått av öppenhet, god redovisning samt rapportera in viss information om 

företagets verksamhet. Ytterligare ett krav som den reglerade marknaden ställer på ett 

värdepappersföretag är att det ska börsnoteras, vilket i sig medför höga krav på rapportering 

och redovisning som är kostsamt för företagen. Detta medför att många små- och medelstora 

företag, som inte har möjlighet att börsnoteras, istället vänder sig till handelsplattformar.
94

 

 

6.2.3 OTC-handel 

Som tidigare nämnts i avsnitt 5.1 omfattade transparensreglerna i MiFID, angående OTC-

handel med finansiella instrument, endast krav på offentliggörande efter handel. I och med att 

syftet med MiFID II och MiFIR är att öka transparensen och därmed främja den effektiva 

marknaden, är det av vikt att transparenskraven även omfattar information före handel. I 

artiklarna 14–23 i MiFIR finns krav på att värdepappersföretag, som bedriver handel genom 

systematiska internhandlare, måste offentliggöra information om transaktioner före och efter 

handel. 
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I artikel 4.1.20 första stycket i MiFID II definieras systematisk internhandlare som “ett 

värdepappersföretag som på ett organiserat, frekvent, systematiskt och substantiellt sätt 

handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en handelsplats”. För att 

avgöra vem som faller under definitionen av systematisk internhandlare, definieras uttrycket 

“frekvent, systematiskt och substantiellt sätt” i artikelns andra stycke. Om handeln inte anses 

vara systematisk internhandel enligt definitionen i 4.1.20, ska handeln således inte vara 

föremål för de transparenskrav som anges i artiklarna 14–23 i MiFIR. Genomför ett 

värdepappersföretag kundorder tillfälligt och oregelbundet utanför en handelsplats bör 

värdepappersföretaget inte anses vara en systematisk internhandlare.
95

 Vidare faller 

värdepappersföretag som samordnar tredjeparts köp- och säljintressen inte under begreppet 

systematisk internhandlare, i och med att en sådan funktion liknar en handelsplats. 

Systematisk internhandel är istället en plattform där en enda handlare genomför en transaktion 

med ett enda värdepappersföretag.
96

  

 

I figur 1 nedan ges en översikt av i vilken omfattning respektive marknad träffas av 

transparenskraven. I denna framgår att det endast är den rena OTC-handeln som faller utanför 

kravet på transparens före handel. 

 

Figur 1. Vilka träffas av transparenskraven? 

 

Källa: ESMA, bild hämtad ur FI:s promemoria Dnr 17-5072. 
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6.3 Undantag från transparenskrav 

6.3.1 RPW & NTW; Reference Price Waiver och Negotiated Trade Waiver 

I artikel 4 i MiFIR framgår undantag från huvudregeln om att aktierelaterade instrument ska 

vara föremål för transparens före handel enligt artikel 3. I artikel 4.1.a framgår det att 

transaktioner som görs i Dark Pools och faller inom det referenspris som är taget från den 

reglerade marknaden får undantas från transparenskravet i artikel 3.
97

 Detsamma gäller för de 

i artikel 4.1.b.i reglerade transaktionerna, som kommer till stånd efter manuella avslut och 

faller inom de aktuella köp- och säljkurserna som finns i orderboken eller förhandlas av 

marknadsgaranter. Parterna kommer överens om ett pris och volym för transaktionen innan de 

genomför den på en handelsplattform.
98

 Undantaget från transparenskrav i artikel 4.1.a kallas 

Reference Price Waiver och undantaget från transparens i 4.1.b.i kallas Negotiated Trade 

Waiver. I och med att RPW och NTW är begränsade till att omfatta transaktioner som faller 

inom de aktuella köp- och säljkurserna, den så kallade spreaden, blir transaktioner som faller 

utanför spreaden således föremål för transparens före handel.
99

  

6.3.2 Volymtaksmekanismen 

För att inte äventyra en effektiv prisbildning är det nödvändigt att införa en begränsning av 

undantagen RPW och NTW. Därav har volymtaksmekanismen i artikel 5 MiFIR införts. 

Volymtaksmekanismen är utformad för att enbart tillåta att en liten del av handeln på den 

finansiella marknaden sker utan transparens före handel. Det finns två volymtak att ta hänsyn 

till. Det första volymtaket tillämpas separat på respektive handelsplats som utnyttjar 

undantagen RPW eller NTW. Om handeln i ett finansiellt instrument på en handelsplats 

uppgår till 4 % eller mer av den totala handelsvolymen för det finansiella instrumentet på 

samtliga handelsplatser i EU under de tolv föregående månaderna, får handelsplatsen inte 

använda sig av undantagen RPW och NTW de kommande sex månaderna enligt artikel 5.2. 

Detta innebär att fortsatta transaktioner med det finansiella instrumentet blir föremål för 

transparens enligt huvudregeln i artikel 3. Vidare är det andra undantaget mer övergripande, 

vilket anger att undantagen RPW och NTW ”ska begränsas till 8 % av den totala 

handelsvolymen för det finansiella instrumentet på samtliga handelsplatser i unionen under 
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de föregående 12 månaderna”.
100

 De båda volymtaken gäller inte för manuella avslut i 

illikvida aktierelaterade instrument.
101

  

6.3.3 LIS; Large in Scale Waiver 

Ytterligare ett undantag från plikten att offentliggöra finansiella transaktionerna är LIS. Syftet 

med LIS är att skydda order, som är av större omfattning än normalt på marknaden, från att 

offentliggöras före transaktionen är gjord. Om information angående en stor köp- eller 

säljorder skulle offentliggöras innan transaktionen är genomförd, skulle detta kunna leda till 

att andra aktörer på marknaden tar denna information som ett tecken på att de också borde 

köpa eller sälja det specifika finansiella instrumentet, vilket skulle medföra plötsliga 

kursrörelser som kan orsaka snedvridning på marknaden. Som tidigare nämnts i avsnitt 6.2.1 

är ett mål med MiFID II och MiFIR att främja en effektiv prisbildning. Snedvridning på 

marknaden av just nämnda slag, hämmar en effektiv prisbildning, varför LIS-reglerna har 

förts över och utvecklats från MiFID till MiFIR.  

 

Av artikel 4.1.c MiFIR framgår det att LIS-transaktioner inte behöver offentliggöras före 

handel med aktierelaterade instrument som handlas på en handelsplats. Vidare stipulerar 9.1.a 

att LIS-transaktioner med icke-aktierelaterade instrument inte behöver offentliggöras före 

handel. Offentliggörande av information efter att en transaktion har kommit till stånd kan 

dessutom få tillåtelse att skjutas upp, för både aktie- och icke-aktierelaterade instrument.
102

 

Det är upp till varje behörig tillsynsmyndighet att avgöra om undantag från transparenskravet 

ska ges.
103

 Vid bedömningen av hur stor en order ska vara för att hamna inom ramen för LIS-

undantaget kommer hänsyn att tas till dels storleken på den specifika ordern, dels den 

genomsnittliga dagliga omsättningen av värdepappret. I tabell 1 nedan visas tröskelvärden för 

LIS som bestämts enligt MiFID. ESMA har den 28 september 2015 även publicerat ett utkast 

till tekniska- och genomförandestandarder
104

 för MiFID II och MiFIR som innehåller en 

tabell för hur stor en order ska vara för att kvalificeras som LIS, se tabell 2 och 3.
105

 De nya 

tröskelvärdena för en LIS-transaktion som införs i och med MiFID II och MiFIR, kommer 

således att börja vid en lägre volym än enligt nuvarande reglering. 
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Tabell 1: LIS-tröskelvärden i MiFID, angivet i euro 

 

 

Tabell 2: LIS-tröskelvärden för aktier och depåbevis i MiFID II och MiFIR, angivet i euro 

 

 

Tabell 3: LIS-tröskelvärden för certifikat och andra liknande finansiella instrument i MiFID II 

och MiFIR, angivet i euro 

 

Investment Technology Group (ITG)
106

 vilka är ett globalt finansiellt teknikföretag, har gjort 

en undersökning
107

, som bland annat utreder hur användningen av LIS kan komma att se ut. 

ITG har i sin undersökning jämfört Tysklands, Storbritanniens, Frankrikes och Sveriges 

användning av Dark Pools samt storleken på order som utförs i Dark Pools i respektive land 

för att se hur stor del av dessa order som kommer hamna inom ramen för LIS. Diagram 2 

nedan visar de olika ländernas användning av LIS. X-axeln anger hur stora transaktionerna är 

i förhållande till LIS minimistorlek i procent och Y-axeln anger antal LIS-transaktioner av 

handeln i Dark Pools i procent. Av diagrammet syns tydligt att transaktioner som utförs i 

Dark Pools i Sverige till stor del har skett i sådan storlek att de överskrider tröskelvärdet för 
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LIS. Utredningen kom fram till att de svenska transaktionerna i Dark Pools med stor 

sannolikhet kommer överskrida tröskelvärdet för LIS även i framtiden.
108

  

 

Diagram 2. LIS-transaktioner i procent av transaktioner i Dark Pool för respektive land och 

orderstorlekar i förhållande till minimistorleken för LIS 

 

 

 

6.3.4 SSTI; Size Specific To the Instrument 

I artikel 9.1.b och 11.1.c framgår att undantag kan ges från transparenskraven, före och efter 

handel, för marknadsoperatörer och värdepappersföretag för transaktioner som genomförs 

med icke-aktierelaterade instrument på en handelsplats, om transaktionen ”överstiger den 

storlek som är specifik för det finansiella instrumentet”
109

. Syftet med undantaget är att 

aktörer som innehar ett specifikt instrument inte ska utsättas för otillbörlig risk. Aktörer 

utsätts för otillbörlig risk om transaktioner på marknaden, med ett specifikt instrument, ger 

sken av att instrumentet är värt mer än vad det faktiskt är. Det sagda innebär att 

oprofessionella investerare inte ska kunna påverka marknaden negativt, eftersom deras 
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okunskap kan resultera i att andra marknadsaktörer får intrycket av ett värde på ett instrument 

som inte stämmer överens med det faktiska underliggande värdet.
110

 Värdepappersföretag 

eller marknadsoperatörer som driver en handelsplats kan ansöka om undantaget till behörig 

tillsynsmyndighet. Undantaget gäller för transparens före handel och uppskjutande av 

transparens efter handel. Denna specifika storlek kommer att fastställas av ESMA i enlighet 

med artikel 9.5.d. 

 

Liksom värdepappersföretag och marknadsoperatörer, kan systematiska internhandlare ansöka 

om undantaget från transparens vid transaktioner som är större än SSTI. I artikel 18.10 och 

artikel 21.4 andra stycket framgår undantagen för icke-aktierelaterade instrument, före 

respektive efter handel. Artikel 18.10 anger att undantaget från transparens före handel enbart 

ska tillämpas på transaktioner som utförs på en handelsplats, medan artikel 21.4 andra stycket 

anger att undantaget från transparens efter handel gäller för transaktioner utförda både på en 

handelsplats och OTC.  

 

Vidare finns liknande undantag för transaktioner som är större än SSTI, fast för transaktioner 

med aktierelaterade instrument som har en likvid marknad, genomförda av systematiska 

internhandlare på en handelsplats. Det står uttryckt i artikel 14.1 att de fasta bud som de 

systematiska internhandlarna får ska offentliggöras. Artikel 14.2-3 stipulerar att en transaktion 

inte är föremål för kravet på offentliggörande, om denna transaktion är större än 

standardstorleken på marknaden, eller motsvarar mindre än 10 % av standardstorleken på 

marknaden. Vidare framgår det av artikel 14.3 första meningen att de systematiska 

internhandlarnas krav på offentliggörande av fasta bud är minimikrav. Det är upp till de 

systematiska internhandlarna i respektive medlemsland att besluta om vilka specifika 

storlekar på bud med aktierelaterade instrument som ska offentliggöras.
111

 I Figur 2 och 3 

nedan benämns en transaktion som är större än standardstorleken SSTI.
112

 

 

6.3.5 ILQD; illiquid instrument 

Ytterligare ett undantag från huvudregeln om transparens före och efter handel är när det 

avser transaktioner gjorda med finansiella instrument som är illikvida.
113

 Med likvid marknad 
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menas en marknad där marknadsaktörer snabbt kan göra stora transaktioner till låg 

transaktionskostnad, utan att transaktionen påverkar marknadspriset negativt. Den likvida 

marknaden kräver också ett visst mått av transaktionsfrekvens, transaktionsstorlek, ett visst 

antal och typer av marknadsaktörer samt en viss storlek på det finansiella instrumentets 

spread. Den förutsätter även att det finns ständigt beredda och villiga köpare.
114

 Uppfylls inte 

kraven för en likvid marknad, är det finansiella instrumentet illikvitt (ILQD). Enligt artikel 

9.1.c och 18.2 i MiFIR kan marknadsoperatörer, värdepappersföretag och systematiska 

internhandlare, efter tillsynsmyndighetens godkännande, undantas från transparenskravet före 

handel för ILQD.
115

 Marknadsoperatörer och värdepappersföretag kan även undantas 

tillfälligt från transparenskravet efter handel, efter godkännande från behörig 

tillsynsmyndighet.
116

 Anledningen till undantaget från transparens vid illikvida instrument, är 

att illikvida instrument inte bidrar till prisbildningsprocessen. Den effektiva prisbildningen 

anses således kunna upprätthållas utan krav på transparens av illikvida instrument.
117

 

 

Tabell 4 nedan preciserar kraven för likviditetsbedömningen. De fastställda gränsvärdena 

nedan utgår från tekniska regleringsstandarder som är utfärdade av ESMA. Beräkningen av 

om ett finansiellt instrument ska anses vara likvid ska göras en gång i kvartalet. Det första 

gränsvärdet visar att den genomsnittliga omsättningen av ett finansiellt instrument ska 

överstiga 100 000 euro per dag. Det andra gränsvärdet är uppdelat kvartalsvis och visar ett 

gränsvärde för genomsnittligt antal transaktioner per dag vid de fyra olika tidpunkterna. Det 

tredje gränsvärdet visar att ett finansiellt instrument ska handlas 80 % eller mer av 

handelsdagarna på ett år för att anses vara likvid.
118
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Tabell 4. Likviditetskriterier  

 

Källa: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 

 

Speciellt anmärkningsvärt, vad gäller illikvida finansiella instrument i Sverige, är antalet 

obligationer som faller under kriterierna. FI gjorde en undersökning baserat på perioden 1 

januari 2014–31 december 2016 för att visa detta.
119

 Bilaga 1 visar hur många av de svenska 

obligationerna som faller inom kriterierna för likvida instrument. Enligt denna undersökning 

hamnar de flesta obligationerna under de tre likviditetskriterier som anges under tabell 4 och 

kommer därmed att ses som ILQD. Den låga procenten av svenska likvida obligationer 

förklaras med att de främst handlas OTC, med få order i stora volymer, vilket ger ett 

begränsat antal transaktioner om året och per dag.
120

  Obligationer har oftast en löptid på ett år 

eller mer, vilket medför att de inte omsätts särskilt ofta. Den svenska obligationsmarknaden är 

även en marknad med få aktörer och brukar kallas för en 80/20-marknad, vilket innebär att 80 

% av omsättningen kommer från 20 % av kunderna.
121
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6.3.6 Översikt över transparensreglerna i MiFIR 

Figur 2. Översikt över transparensregler i MiFIR före handel, icke-aktierelaterade instrument 

(MiFIR artikel 8, 9 och 18).    

 

Källa: ESMA, bild hämtad ur FI:s promemoria Dnr 17-5072. 
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Figur 3. Översikt över transparensregler i MiFIR efter handel, icke-aktierelaterade instrument 

(MiFIR artikel 10,11 och 21). 

 

Källa: ESMA, bild hämtad ur FI:s promemoria Dnr 17-5072. 

 

6.4 Införandet av MiFID II och MiFIR i svensk lag  
I och med MiFID II och MiFIR kommer, som tidigare nämnts, majoriteten av de 

transparensregler som tidigare reglerats i MiFID istället att regleras i MiFIR. Förordningen är 

direkt tillämplig och har företräde framför svensk rätt. Reglerna i MiFIR kommer alltså inte 

att implementeras i svensk rätt men kan trots det komma att föranleda ändringar i svenska 

lagar, för att anpassa lagarna och säkerställa att de inte innebär dubbelreglering eller att de 

står i strid med förordningen. Ett exempel på detta är de förslag till lagändringar som kommer 

att behöva ske i lagen om värdepappersmarknaden. Vissa regler i MiFID som 

implementerades i lagen om värdepappersmarknaden, kommer numera att regleras i MiFIR. 

Detta innebär att de berörda svenska reglerna måste upphävas, vilket har föranlett en 

diskussion, angående om och hur en omdisposition av lagen ska göras. De transparensregler i 

MiFID II som inte redan är implementerade i svensk rätt i och med genomförande av 

motsvarande regler i MiFID, måste implementeras genom ändringar i svenska lagar, 

myndighetsföreskrifter eller förordningar.
122
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Som tidigare nämnts i avsitt 6.1 kommer reglerna i MiFID II och MiFIR att kompletteras av 

mer detaljerade regler antagna av Kommissionen samt riktlinjer och rekommendationer från 

ESMA. Regler på sådan detaljnivå brukar generellt inte tas in i svensk lag, utan istället 

regleras i myndighetsföreskrifter. I den svenska propositionen till MiFID II och MiFIR
123

 

anges förslag på hur införandet i svensk rätt ska gå till. Den svenska lagstiftaren anser att ett 

potentiellt upplägg vore att rambestämmelserna i MiFID II och MiFIR ska regleras i lag som 

ska kompletteras av detaljregler utfärdade av FI i form av föreskrifter. Slutsatsen blev dock att 

detta skulle kunna komma att göra regelverket mer svåröverskådligt i och med att reglerna i 

MiFID II och MiFIR kompletteras av direkt tillämpliga förordningar antagna av 

Kommissionen, vilket i sig innebär risk för tolkningssvårigheter och svårighet vid 

tillämpning. Regeringens förslag är därför att samtliga ändringar som krävs i svensk rätt med 

anledning av MiFID II och MiFIR bör göras i lag.
124

  

 

Som tidigare är beskrivet i avsnitt 4.1 har ESMA uppgifter på både nivå två och tre i 

Lamfalussymodellen. Vad gäller uppgifterna på nivå tre angående MiFID II och MiFIR, 

kommer ESMA att fungera som ett överhuvud till det svenska tillsynsorganet FI. FI:s uppdrag 

är att arbeta för ett stabilt finansiellt system, mot väl fungerande finansiella marknader som 

tillgodoser investerares behov av finansiella tjänster samtidigt som dem ska säkerhetsställa ett 

högt skydd för investerare.
125

 Ett specifikt uppdrag FI har, i och med införandet av MiFID II 

och MiFIR, är att besluta om eventuella undantag från transparens för marknadsoperatörer 

och värdepappersföretag före och efter handel. Marknadsoperatörer och värdepappersföretag 

kommer att kunna ansöka om undantag hos FI som sedan måste lämna sitt godkännande. Vad 

gäller besluten att undanta transaktioner från transparens före handel, måste FI informera 

ESMA om detta. ESMA framför därefter sitt ställningstagande till ansökan. FI får däremot på 

eget bevåg besluta om att skjuta upp offentliggörande av information efter att en transaktion 

skett, utan att inhämta godkännande från ESMA.
126

 Huruvida undantagen från 

transparenskraven ska beviljas kan därmed till viss del anpassas till den svenska finansiella 

marknaden. FI har gjort en preliminär bedömning om och i vilken omfattning dessa undantag 

bör beviljas när det gäller icke-aktierelaterade instrument. Slutsatsen blev att om undantagen 

inte skulle beviljas, skulle det medföra för stor omställning med anledning av hur den svenska 

marknaden ser ut nu. FI har därför angett att avsikten är att bevilja de undantag som uppfyller 
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villkoren. Därmed kan investerare presumera att de undantag som FI själva kan bevilja, 

kommer bli undantagna från transparens.
127
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7 Analys 

7.1 Undantaget för RPW och NTW sett med volymtaken 
Syftet med den omtalade volymtaksmekanismen är att begränsa transaktioner som utförs i 

Dark Pools. Efter att ha beaktat respektive rekvisit i volymtaksmekanismen, framgår det dock 

att lagstiftaren har fortsatt att lämna många typer av transaktioner utanför transparenskraven. 

För det första tillämpas volymtaken enbart på aktierelaterade instrument, vilket betyder att de 

icke-aktierelaterade instrumenten inte omfattas av denna begränsning av undantagen från 

transparens. För det andra kommer den som önskar att undgå volymtaken kunna handla 

obegränsat med finansiella instrument som saknar en likvid marknad, eftersom likvid 

marknad är ett rekvisit för volymtaket, se avsnitt 6.3.2. Vi vill dock framföra att vi är 

medvetna om att detta argument inte är speciellt sannolikt, i och med att det inte är troligt att 

en investerare helt byter typ av instrument att handla med, enbart för att slippa få sin 

transaktion offentliggjord. För det tredje finns möjligheten att utnyttja att volymtaken är 

utformade genom procentsatser. Eftersom volymtaksmekanismen inte har någon begränsning 

vad gäller antalet transaktioner, kommer de marknadsaktörer som önskar undgå transparens 

före handel att kunna lägga sina order under procentsatserna 4 respektive 8 % under en 

tolvmånadersperiod, men därefter lägga fler order i nästa tolvmånadersperiod. Eftersom det 

handlar om rullande tolvmånadersperioder ges det möjlighet att komma under procentsatserna 

varje nästkommande månad. 

 

En diskussion kan dock föras huruvida fördelen att slippa undan transparens väger tyngre för 

en investerare, än nackdelen att behöva dela upp sin försäljning om två eller flera 

transaktioner, istället för en stor. Som tidigare berörts i avsnitt 5.2 om Dark Pools finns det 

fördelar med Dark Pools, vilka kan sammanfattas till möjlighet att undvika 

högfrekvenshandel, möjlighet till ett bättre pris, samt att investeraren inte behöver exponera 

information om att denne ska lägga en specifik order. Oavsett om volymtaken kräver 

transparens före handel eller inte, så kommer möjligheten att undvika högfrekvenshandel att 

bestå, eftersom det fortfarande kommer att vara upp till varje ägare av en Dark Pool att 

bestämma om högfrekvenshandel ska få ske på respektive Dark Pool, se sista stycket i avsnitt 

5.2. Är det just denna fördel som motiverar en investerare att utföra sina transaktioner i Dark 

Pools, påverkar volymtaksmekanismen således inte den investeraren negativt. Om en 

investerare däremot tycker att möjligheten till ett bättre pris eller möjligheten att inte 

exponera sin transaktion för allmänheten före handel väger tyngst, kan denna investerare 
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motiveras att lägga sina transaktioner under procentsatserna i volymtaken och därmed 

eventuellt dela upp transaktionen för att undvika kravet på transparens. 

 

Om en investerare inte vill dela upp sin försäljning på en tolvmånadersperiod, men ändå vill 

ligga under procentsatserna, kan utformningen av volymtaksmekanismen generera till att 

investerare känner sig stressade med att utföra sin order innan någon annan gör det, för att 

undvika transparenskravet. Om investerare nummer 1 lägger en order som utgör 3 % av 

handeln i ett finansiellt instrument på handelsplatsen och investerare nummer 2 sedan lägger 

en order som utgör 2 % av handeln i samma finansiella instrument, är det bara investerare 2:s 

transaktion som kommer att bli föremål för transparens. Det finns således en risk att 

volymtaksmekanismen kommer att generera stress och en aggressiv försäljning i Dark Pools, 

på grund av att investerare vill undvika att bli den som kommer över 4 % - eller 8 % -taket. 

Självklart är det svårt för oss författare att ge ett rakt svar på hur klimatet i Dark Pools 

kommer att bli den dagen volymtaksmekanismen träder i kraft och aktörerna inser den införda 

begränsningen av undantaget från transparens, men möjligheten till att vi kommer att få se en 

rusningstrafik till Dark Pools den dagen finns.  

 

Vidare anser vi det vara en fördel att volymtaksmekanismen enbart är placerad vid Reference 

Price Waiver och Negotiated Trade Waiver och inte vid Large in Scale Waiver. Detta för att 

de transaktioner som undantas genom RPW samt NTW är mindre transaktioner som inte är 

lika kursdrivande som de transaktioner som blir undantagna transparens genom LIS. 

Lagstiftarens placering av volymtaksmekanismen stödjer således vårt argument att nackdelen 

vid plötsliga kursrörelser som snedvrider och hämmar en effektiv prisbildning väger tyngre än 

fördelen med genomgående transparens på marknaden.  

 

7.2 Undantaget för LIS  
Fördelen med LIS, att undvika stora och plötsliga kursrörelser som annars hämmar den 

effektiva marknaden, väger visserligen väldigt tungt, däremot bör fördelen vägas mot risken 

för att LIS kan ses som ett incitament att göra större order för att slippa kravet på transparens. 

Om LIS går från att vara en möjlighet att främja den effektiva marknaden, till att vara ett 

incitament att undgå transparens, kommer undantaget att få motsatt önskad effekt. Investerare 

kan sträva efter att deras transaktion ska komma över gränserna för att bli en LIS-transaktion. 

Istället för att en mindre transaktion är föremål för transparens, blir istället en större 

transaktion därmed undantaget från transparens. Det skulle vara ett stort misslyckande om 
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undantaget för LIS-transaktioner i MiFID II och MiFIR, skulle resultera i att investerare 

tvingar upp sina order till att uppnå tröskelvärdet för LIS, med syftet att undkomma 

transparensen.  

 

Mot ovan angivet argument måste dock faktumet att MiFID redan innehöll undantag för LIS-

transaktioner vägas, se avsnitt 6.3.3. Därmed kan vi anta att LIS i praktiken inte resulterat i 

negativa effekter för marknaden, utan snarare tvärt om, eftersom lagstiftaren valt att ha kvar 

och till och med sänkt tröskelvärdena för undantaget i MiFID II och MiFIR. Detta anser vi är 

ett argument mot att undantaget för LIS-transaktioner kommer att gå från att vara en 

möjlighet att främja den effektiva marknaden, till att vara ett incitament att undgå transparens.  

 

En skillnad från LIS i MiFID gentemot LIS i MiFID II och MiFIR är, som går att utläsa ur 

tabell 2 i avsnitt 6.3.3 ovan, att tröskelvärdena för undantaget kommer att börja vid en volym 

på 15 000 € om ett finansiellt instrument har en genomsnittlig daglig omsättning upp till 50 

000 €, istället för vid 50 000 € vid en genomsnittlig daglig omsättning upp till 500 000 €. Det 

kommer således att bli enklare att uppnå tröskelvärdena i LIS. Därmed ser vi en sannolikhet i 

att användningen av undantaget för LIS kommer att öka i och med MiFID II och MiFIR. Vi 

ser en risk i att dessa sänkta tröskelvärden inte bara kommer att öka användningen av 

undantaget, utan också att undantaget kommer utnyttjas i negativ bemärkelse. Sänkningen 

torde innebära att fler investerare anser det vara möjligt att sträcka sina transaktioner till att 

uppnå tröskelvärdena än tidigare. Dessutom torde det inte vara ett orimligt steg för de som 

använder algoritmisk handel, att utöka sina redan stora transaktioner till att uppnå det första 

tröskelvärdet för att kunna omfattas av undantaget från transparens. Trots att införandet av 

LIS-undantaget inte har utnyttjats negativt i och med införandet av MiFID, kan 

förändringarna i undantaget som kommer med MiFID II och MiFIR vara mer lättillgängliga 

att utnyttjas i negativ bemärkelse.  

 

7.3 Undantaget för SSTI 
Att MiFID II och MIFIR ger ytterligare undantag för transaktioner med icke-aktierelaterade 

instrument som är större än den specifika storleken för instrumentet torde vid första anblicken 

innebära hämning av transparensen på den finansiella marknaden. Som tidigare berörts måste 

fördelen med transparens dock vägas mot eventuella nackdelar. Undantaget för SSTI 

motiveras med att just de icke-aktierelaterade instrument inte har haft något transparenskrav 

på sig tidigare, innan MiFID II och MiFIR, se avsnitt 6.3.4. För att undvika att utsätta 
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marknaden för en alltför stor omställning i och med det nya regelverket, finns möjligheten till 

undantaget för SSTI.
128

 Detta undantag från transparens för de icke-aktierelaterade 

instrumenten kommer därmed snarare att gynna marknaden, trots att undantaget hämmar 

transparensen något. Det är upp till de behöriga tillsynsmyndigheterna i respektive 

medlemsland att bevilja ett eventuellt undantag för SSTI. ESMA kommer dock att bestämma 

den specifika storleken för att det ska anses överstiga SSTI och ge ett yttrande om huruvida 

FI:s beviljade undantag är förenligt med regelverket vid transparens före handel, se avsnitt 

6.3.4. Vi anser att bestämmelsen, om att det är upp till medlemsländernas tillsynsmyndigheter 

att bevilja undantag, motiverar argumentet att undantagen finns till för att inte utsätta 

respektive nationell marknad för alltför stor omställning. FI torde känna den svenska 

finansiella marknaden bättre än ESMA, vilket motiverar att FI till viss del ska kunna 

bestämma i vilken mån de icke-aktierelaterade instrumenten ska tas in på den svenska 

marknaden.  

 

Ytterligare ett argument för att order som är större än den specifika storleken för det 

finansiella instrumentet ska tas bort från transparens, är att dessa order ger sken av viss 

likviditet som inte finns. Enligt vår mening är det rädslan för att återuppleva de brister som 

låg till grund för finanskrisen 2008 som ligger till grund för undantaget. Att en genomgående 

transparens kan bidra till sken av likviditet som inte finns är en av transparensens negativa 

sidor. Återigen visar lagstiftaren att fördelen med en stabil och effektiv marknad väger tyngre 

än undantagslös transparens på den finansiella marknaden.  

 

7.4 Undantaget för ILQD 
Frågan huruvida ett finansiellt instrument ska anses vara likvitt eller ILQD kommer, i och 

med införande av MiFIR, att innebära stor skillnad för vissa finansiella instruments 

transparens. Som vi tidigare har nämnt i avsnitt 6.3.5 kommer det i Sverige bland annat 

innebära att större delen av de svenska obligationerna blir föremål för undantaget från 

transparens, vilket framkommer enligt FI:s undersökning
129

. Vi har även tidigare konstaterat 

att FI har en positiv syn på undantagen och avser att bevilja de undantag som uppfyller 

villkoren, se avsnitt 6.4. Därmed kan vi dra slutsatsen att undantaget för ILQD kommer att ha 

stort genomslag på den svenska obligationsmarknaden.  
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Lagstiftarens argument till att undanta de instrument som anses vara ILQD från transparens, 

är att handeln med dessa instrument inte bidrar till prisbildningsprocessen. Detta argument 

kan vi inte bestrida, men frågan är huruvida dessa finansiella instrument trots detta borde vara 

föremål för transparens. Den finansiella marknadens historia har visat att en ökad transparens 

har resulterat i positiva effekter på marknaden i form av ökad likviditet, vilket vi redogjort för 

i avsnitt 2.1.1. I och med att mer information om transaktioner blir offentlig kan skillnaden 

mellan köp- och säljpriser minska och transaktionskostnader sänkas.  

 

Ökad transparens har dock inte alltid dessa positiva effekter. I vissa fall får ökad transparens 

negativa konsekvenser och därmed bör det analyseras huruvida ökad transparens på 

obligationsmarknaden har en positiv effekt eller inte. Vi har tidigare nämnt att transaktionerna 

på den svenska obligationsmarknaden är få men stora till volymen samt förklarat betydelsen 

av att marknaden kallas en 80/20-marknad, se avsnitt 6.3.5. Den största delen av handeln med 

obligationer sker även OTC, vilket innebär att en investerare som vill köpa eller sälja 

obligationer vänder sig till en marknadsgarant som har till uppgift att upprätthålla likviditeten. 

Eftersom obligationer har en relativt begränsad marknad kan det vara svårt för dessa 

marknadsgaranter att matcha kundernas utbud och efterfrågan vilket innebär att de kan vara 

tvungna att behålla positionen tills en sådan efterfråga uppstår. Marknadsgaranterna utsätter 

sig därmed för viss marknadsrisk. Obligationsmarknaden är därför väldigt beroende av dessa 

marknadsgaranter. I och med införandet av hårdare transparenskrav före och efter handel kan 

vi argumentera för att situationen för dessa marknadsgaranter dock kommer att bli negativ 

snarare än positiv. Att marknadsgaranterna ska offentliggöra information angående 

transaktioner kan öka riskerna att andra aktörer kan dra nytta av informationen på ett för 

marknadsgaranten oförmånligt sätt, vilket kan medföra förluster. Vi anser därför att det finns 

en risk att färre aktörer skulle vilja agera som marknadsgarant i samband med ett införande av 

transparenskrav för dessa transaktioner. Om ökade transparenskrav för obligationer får denna 

oönskade effekt kommer det i sådana fall att leda till en sämre likviditet på 

obligationsmarknaden. Tack vare ILQD, kommer dock denna risk endast bli aktuell för de 

obligationer som är likvida, vilka, som vi tidigare nämnt, inte blir särskilt många för den 

svenska marknaden. Vi anser därmed att det verkar otroligt att den svenska 

obligationsmarknaden kommer att bli föremål för dessa negativa effekter av den ökade 

transparensen. Vi anser istället att lagstiftaren lyckats med en bra balans att begränsa denna 

risk och samtidigt få en viss del av marknaden transparent.  
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7.5 Den svenska inställningen 
Till argumenten om huruvida undantagen för LIS, SSTI och ILQD kommer att utnyttjas i 

negativ bemärkelse hör att vi analyserar den svenska marknaden. Eftersom det enbart är upp 

till behörig tillsynsmyndighet i respektive medlemsland att fatta beslut om att ge undantagen 

om att skjuta upp offentliggörande av information efter handel, måste FI:s inställning till 

undantagen beaktas. Som vi nämnt i avsnitt 6.4 är FI:s förslag att undantagen för icke-

aktierelaterade instrument ska beviljas när samtliga villkor är uppfyllda, vilket gör att det är 

upp till varje investerare att uppfylla villkoren för undantag, därefter kan de känna sig säkra 

att deras ansökan för undantaget kommer att bli beviljad. Vad gäller beslutet att undanta 

transaktioner från transparens före handel, är det upp till FI att bestämma, som efter sitt 

eventuella godkännande ska skicka informationen till ESMA som sedan får göra ett uttalande 

om detta, se sista stycket i avsnitt 6.4.  

 

Vid analysen av huruvida de svenska investerarna kommer att utnyttja undantagen från 

transparens, ska historien om utvecklingen av den svenska regleringen gällande transparens 

tas i beaktning. Som tidigare berörts i avsnitt 3.2 insåg Sverige tidigt fördelarna och vikten av 

transparens. Detta på grund av att avsaknaden av transparensen bidrog till kriser på den 

finansiella marknaden. Att Sverige redan hade mer långtgående regler i jämförelse mot de 

regler som kom i och med MiFID, visar också på den svenska medvetenheten om vikten av 

transparens på den finansiella marknaden. Det sagda, tillsammans med att Sverige visade den 

bästa utvecklingen vid Liquidatums transparensindex, som vi redogjort för i avsnitt 3.2, ligger 

till grund för vårt argument att de svenska investerarna antagligen inte kommer att utnyttja 

undantagen från transparens i negativ bemärkelse, det vill säga att den effektiva 

prisbildningen rubbas. Vi är dock medvetna om att varje investerare vid varje transaktion inte 

kommer att ha finanskrisen i bakhuvudet, utan kommer att väga dennes egna för- och 

nackdelar med att få sin transaktion offentliggjord. Denna del av vår analys är snarare att se 

som en förhoppning av hur inställning hos de svenska investerarna kommer att vara med 

bakgrund av den svenska historian och vi inser att det är rent utav omöjligt att besvara hur 

framtiden kommer att se ut.  

 

7.6 Slutsats  
Syftet med denna uppsats är att utföra en granskning av de transparensregler samt undantag 

från de reglerna som införs i och med MiFIR. Vid inledningen av denna uppsats var vi till 

viss del negativt inställda till dessa transparensregler och ansåg att de antagligen inte skulle 
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vara tillräckliga för att uppfylla dess syfte, att öka transparensen på den svenska finansiella 

marknaden. Vårt första intryck var att utformningen av transparensreglerna skapar vissa 

kryphål som gör att det finns möjlighet att undgå transparens, till exempel det faktum att 

utformningen av volymtaken är i procentform. Vi ansåg även att undantagen från 

transparensreglerna var för omfattande dels med tanke på att det finns undantag för stora 

transaktioner i form av LIS och SSTI, dels eftersom det finns undantag för alla instrument 

som är ILQD. Efter vår granskning och analys av dessa regler och undantag har vi dock, till 

viss del, ändrat åsikt. Under arbetets gång har vi fått en djupare insikt i vad transparens 

innebär och för vilka aktörer samt i vilka situationer ökad transparens är positivt respektive 

negativt. Vi har insett att det finns motstridiga intressen angående ökad transparens från 

aktörerna på den finansiella marknaden. Vi har även uppmärksammat att transparens har ett 

direkt samband med en effektiv marknad och att dessa intressen måste vägas mot varandra. 

När vi har analyserat undantagen har vi kommit fram till att en effektiv prisbildning i många 

fall väger tyngre än genomgående transparens på marknaden. Vi håller även med FI:s 

argumentation om att ett starkt argument för undantagen är att inte utsätta marknaden för en 

alltför stor omställning, varpå undantagen från transparens för icke-aktierelaterade instrument 

har utformats. Med beaktande av de ovan nämnda argumenten har vi dragit slutsatsen att ökad 

transparens inte alltid är positivt och att många av undantagen från transparens är väl 

motiverade. 

 

Angående frågan, om det är möjligt att utnyttja undantagen från transparens i negativ 

bemärkelse, ser vi en möjlighet att volymtaksmekanismen och LIS kan komma att utnyttjas. 

Kritiken mot volymtaksmekanismen består i att regeln innehåller procentsatser, vilket medför 

att investerare kan dela upp sina transaktioner för att de ska falla under procentsatserna i 

volymtaken för att undvika kravet på transparens. Kritiken mot LIS består i att gränsvärdena 

har sänkts. Enligt vår mening är möjligheten att uppnå dessa undantag från transparens 

numera relativt enkel för den som vill.  
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