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Sammanfattning 

De finansiella marknaderna i EU präglas i allt större mån av en extensiv 

lagstiftningsharmonisering vilken är en åtgärd för att uppnå en effektiv inre marknad. Till stor 

del består lagstiftningen av informationsgivningskrav. Kraven avser i första hand den 

information som ska tillhandahållas en investerare innan denne tar ett investeringsbeslut. I och 

med att investerare tack vare teknologins utveckling och människors allt mer sofistikerade 

sparande har behovet av lagstiftning på unionsnivå ansetts öka. Utformningen av 

informationsgivningskraven har emellertid givit upphov till en risk att lagstiftningen istället för 

att främja effektiviteten, hämmar den, eftersom kraven är så detaljerade och specifika att 

utbudet av komplexa finansiella produkter förminskas samtidigt som utvecklingstakten riskerar 

att avta eftersom innovationen försvåras av regleringen. I denna uppsats görs en fallstudie där 

PRIIPs-förordningens verkan på den svenska marknaden analyseras, något som ligger till grund 

för en diskussion kring effektiviteten på de nationella marknadernas korrelation med den inre 

marknaden. För att tillåta analysen diskuteras begreppet effektivitet grundligt tillsammans med 

den informationsgivningslagstiftning som, utöver PRIIPs-förordningen, präglar den inre 

marknaden. Lagstiftningsåtgärderna, till vilka grunder återfinns i effektivitetsteorier, är mot 

bakgrund av dessa högst legitima eftersom informationsgivningen spelar en viktig roll i 

effektiviteten. Emellertid finns indikationer på att de harmoniserade kraven riskerar att utgöra 

sådan överreglering som hämmar utvecklingen och innovationen på den svenska marknaden – 

något som måste anses hämma effektiviteten på den svenska marknaden. Härvid diskuteras 

relationen mellan de nationella marknaderna och den inre marknaden och vilka effekter 

harmoniseringen således har. Min slutsats landar härvid i att, trots att den svenska marknadens 

effektivitet i någon mån hämmas, måste detta anses vara ett pris värt att betala till förmån för 

den inre marknadens funktion.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Europeiska unionen (EU) som politiskt projekt tog form efter andra världskriget i syfte att, 

genom ekonomiskt och politiskt samarbete, bevara freden i Europa. Den ekonomiska tillväxten 

i Europa har gynnats av fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital vilket över tid 

givit upphov till ett ökat behov av harmoniserad reglering.1 För finansområdet har detta 

resulterat i homogen lagstiftning där litet utrymme lämnas för nationell särreglering. Genom 

harmonisering inom EU ska varje investerare oavsett nationalitet ges samma förutsättningar att 

handla med finansiella instrument eller produkter. Nationell reglering ska således inte skapa 

incitament för investerare att välja en viss produkt eller investeringsform, samtidigt som den 

inte ska innebära hinder för investerare att handla med internationella finansiella produkter. I 

och med den finansiella marknadens komplexitet och det faktum att den är i ständig rörelse, har 

regleringen av naturliga skäl blivit mer extensiv de senaste åren. Till stor del utgörs denna 

harmonisering av informationsgivningskrav avseende finansiella produkter som produceras och 

distribueras till investerare, vilka har till syfte att säkra en stabil, effektiv inre marknad.2 

 

Sverige blev medlem i EU år 1995 och omfattas således därefter av den inre marknaden. I syfte 

att stärka stabiliteten på finansmarknaden och minska risken för framtida finansiella kriser har 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (lagstiftaren), på ett allt mer omfattande sätt, 

reglerat aktörer på marknaden. Lagstiftningen har till syfte att skydda investerare och således i 

det långa loppet förstärka marknadens stabilitet samt främja marknadens effektivitet. 

Lagstiftarens ambition framstår vara att hitta en balans, där finansmarknadens stabilitet 

upprätthålls och förbättras, samtidigt som marknadseffektiviteten och den fria konkurrensen på 

EU:s inre marknad främjas.3  

 

Ett harmoniserat regelverkslandskap kan emellertid ge upphov till problem. Regleringen kan 

bli för långtgående och riskerar i det fallet att, istället för att främja effektiviteten, hämma den. 

                                                           
1 Derlén, Mattias, Ingmanson, Staffan och Lindholm, Johan, EU-rätt, upplaga 1:1, Liber Malmö 2010, s. 15 ff. 
2 Artis, Mike och Lee, Norman, The economics of the European Union – policy and analysis, Oxford University 

Press, Oxford 1994, s. 7 ff. Se vidare avsnitt 3.3.2.2. 
3 Se exv. EU 96-kommittén, Sverige i EU – makt öppenhet, kontroll: en rapport från EU 96-kommittén, Statens 

offentliga utredningar 0375-2500X; 1995:130 och Derlén, Mattias, Ingmanson, Staffan och Lindholm, Johan, 

EU-rätt, upplaga 1:1, Liber Malmö 2010, s 12 ff. 
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Problemet kan vara att härleda till de skillnader som finns på de olika nationella marknaderna i 

medlemsstaterna, vilka inte beror på EU-omfattande reglering utan snarare beror på andra 

parametrar, exempelvis nationell skattemässig reglering. Det är således intressant att diskutera 

huruvida harmoniseringen av den finansiella regleringen i EU på ett, ur effektivitetsperspektiv, 

hämmande sätt kan komma att kollidera med särdrag specifika för nationella marknader och 

vad det i sådant fall innebär för den inre marknadens effektivitet. 

 

1.2 Fallstudie som belyser problematiken 

För att redogöra för den problematik som jag syftar till att utreda, innehåller uppsatsen en 

fallstudie som belyser de extensiva informationsgivningskraven som i allt högre grad präglar 

de finansiella marknaderna. I januari 2018 trädde förordningen om faktablad för paketerade och 

försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP-produkter) för icke-professionella 

investerare i kraft (PRIIPs-förordningen eller förordningen).4 Syftet med förordningen är att 

ytterligare stärka investerarskyddet för en bestämd krets kunder, avseende vissa produkter. 

Förordningen träffar rådgivare, förmedlare och produktutvecklare av utvalda komplexa 

produkter och ålägger produktutvecklare och i viss mån distributörer skyldighet om 

framställande och tillgängliggörande av faktablad, detta för att i så stor mån som möjligt få en 

potentiell investerare att förstå produkten och de risker som den medför.5  

 

En PRIIP-produkt är en investering där beloppet som ska betalas tillbaka till investeraren kan 

variera på grund av exponering mot referensvärden eller marknadsfluktuationer vilka påverkar 

underliggande tillgångar som inte direkt förvärvats av investeraren. Exempel är strukturerade 

produkter, försäkringsbaserade investeringsprodukter och derivat som ägs av institut å kunders 

vägnar.6    

 

Faktabladets innehåll och utformning är detaljerat reglerat i förordningen och lämnar litet 

utrymme för undantag eller kreativa tolkningar. De produkter vilka förordningen omfattar är av 

olika karaktär och komplexitet och kommer därför att ge producenter och distributörer olika 

                                                           
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för 

paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter). 
5 PRIIPs-förordningen, skälen 1, 6 och 7 samt artikel 4.  
6 PRIIPs-förordningen, skälen 1, 6 och 7 samt artikel 4.  
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svårt att uppfylla förordningens krav. Producenter och distributörer kommer att ha lättare att 

möta förordningens informationsgivningskrav avseende produkter vilka innehåller ett bestämt 

antal instrument, medan det blir svårare att beskriva produkter som är mer komplexa till sin 

natur, i enlighet med förordningen. Avseende produkter som innehåller tusentals 

investeringsalternativ, kan distributionen väsentligen komma att försvåras i och med de 

praktiska svårigheter som uppkommer vid framställande och tillhandahållande av korrekt 

information i faktabladen avseende de olika underliggande investeringsalternativen. Som effekt 

av detta kan PRIIPs-förordningen härav komma att drastiskt förminska marknaden för sådana 

komplexa produkter, eller i vart fall hämma innovationen.   

 

1.3 Syfte   

Syftet med denna uppsats är att undersöka harmoniseringen av lagstiftningen avseende 

informationsgivning på de finansiella marknaderna inom EU. Detaljregleringen ökar och allt 

mindre utrymme för nationella särdrag lämnas, något som den inre marknaden förväntas gynnas 

av. På senare tid har flera regelverk som behandlar informationsgivning trätt i kraft, en av dessa 

är PRIIPs-förordningen. PRIIPs-förordningen har givit upphov till oro från svenskt håll 

avseende huruvida producenter och distributörer av komplexa paketerade finansiella produkter 

kommer att kunna möta kraven som följer av förordningen, något som kan komma att påverka 

effektiviteten på den svenska marknaden. Med hänvisning till detta finns således incitament att 

undersöka lagstiftningsharmoniseringen och vilken påverkan eventuellt hämmad nationell 

effektivitet har på den inre marknaden.  

 

1.4 Problemformulering  

Regleringen av de finansiella marknaderna vilken syftar till att utjämna nationella skillnader 

med gemensamma regler blir allt mer omfattande och detaljerad.  Regleringen kan få oönskade 

effekter på nationella marknader. Utifrån detta ska jag i denna uppsats besvara följande fråga: 

Riskerar harmoniseringen av regleringen av informationsgivning på de finansiella marknaderna 

inom EU att hämma effektiviteten på den inre marknaden? 
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1.5 Material och metod 

1.5.1 Material  

I syfte att undersöka EU-lagstiftarens åtgärder görs i denna uppsats en fallstudie av PRIIPs-

förordningens påverkan på den svenska marknaden. Genom att utforska denna förordning 

prövas om normgivningen, utifrån detta exempel, kan anses gå för långt. PRIIPs-förordningen 

är detaljrik och lämnar litet utrymme för särdrag på de nationella marknaderna.7 Genom ökad 

reglering är tanken att uppnå stabilitet och effektivitet, två begrepp som i mångt och mycket 

kan ställas mot varandra, varför det kan te sig svårt att uppnå de båda med samma medel genom 

att viss risk för överreglering föreligger. För att uppnå stabilitet har EU ökat 

investerarskyddsregleringen på finansmarknaden, varför denna reglering används som prov på 

effektivitets- och stabilitetsåtgärder, och jämförs med ekonomiska teorier om effektivitet.  

 

Utöver fallstudien om PRIIPs-förordningen har jag valt att diskutera andra former av 

informationsgivningsregleringar; det andra värdepappersmarknadsdirektivet (MiFID II), 

försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) och marknadsmissbruksförordningen (MAR).8 

Anledningen till att jag har valt just dessa direktiv och denna förordning är att de i mångt och 

mycket behandlar informationsgivning och således, även om rättsakterna inte är rena 

informationsgivningsregelverk och därmed inte är utformade på samma sätt som PRIIPs-

förordningen, har liknande ändamål. MiFID II och IDD är dessutom nya regelverk som träder 

i kraft under tiden jag skriver denna uppsats, vilket även gäller för PRIIPs-förordningen. Jag 

väljer att inbegripa fler rättsakter, utöver PRIIPs-förordningen, eftersom det ger läsaren en 

bättre helhetsbild av informationsgivningskraven som åläggs de finansiella marknaderna. Jag 

är medveten om den principiella skillnaden som förordning kontra direktiv innebär, men är av 

uppfattningen att jämförelsen ändå är av värde, för att läsaren i vart fall ska få en övergripande 

bild av hur informationsgivningskraven ser ut.  

  

                                                           
7 Creswell, John W., Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, fjärde 

upplagan., International student edition., SAGE, Los Angeles 2014. s. 141. 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument; 

Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution och 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 596/2014 om marknadsmissbruk. 
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1.5.2 Metod 

EU-lagstiftarens slutliga mål med reglering av den inre finansmarknaden är, som kort 

diskuterats, att uppnå stabilitet samtidigt som konkurrensen och därmed effektiviteten på 

marknaden främjas. Jag kommer att, för att besvara min problemformulering, undersöka 

PRIIPs-förordningens påverkan på den svenska marknaden på djupet som en form av kvalitativ 

studie.9 En kvalitativ studie kan vara utformad så att den utgår från en tes, denna testas sedan i 

studien i syfte att bekräfta, alternativt dementera, den. Emellertid kan en kvalitativ studie också 

utformas så att tesen utvecklas och presenteras i slutet av studien som ett resultat.10 Denna 

fallstudie är således att betrakta som ett empiriskt inslag i en juridisk studie där 

problemformuleringen utgör tesen, och således utgör den ram inom vilken studien utförs.11 Det 

är ingen färdig teori vars bäring prövas, utan det huvudsakliga tillvägagångsättet utgörs av 

juridisk metod och istället för en formulerad tes arbetar jag således utifrån en fråga. 

Rättskällematerialet används emellertid inte enbart för att undersöka vad som är gällande rätt, 

utan också huruvida lagstiftningens omfattning och utformning är passande, varför mitt 

tillvägagångsätt har empiriska inslag.12 Läsaren bör härtill notera att jag enbart har valt att göra 

en fallstudie, jag kommer således inte att jämföra detta fall med något annat. Att enbart utföra 

en fallstudie kommer att hjälpa mig att besvara problemformuleringen samt kan ligga till grund 

för vidare analyser av lagstiftaren. Det bör emellertid inte ensamt ligga till grund för slutsatser 

bortom omfattningen av denna fallstudie och problemformulering.   

 

PRIIPS-förordningen är ett exempel på sådan informationsgivningslagstiftning som har till 

syfte att förebygga att investerare gör investeringar vars riskprofil inte motsvarar investerarens 

förmåga att bära risk. Det slutgiltiga syftet med PRIIPs-förordningen är således 

marknadsstabilitet och effektivitet. För att undersöka huruvida lagstiftningen är för 

långtgående, med PRIIPs-förordningen som exempel, kommer jag därför att använda mig av 

en EU-rättslig teleologisk metod.  

 

                                                           
9 Creswell, John W., Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, fjärde 

upplagan., International student edition., SAGE, Los Angeles 2014. s. 142. 
10 Ibid, s. 51. 
11 Bryman, Alan och Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, upplaga 1:2, Liber AB, Malmö 2003, 

s. 300. 
12 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap del II, Juridisk tidskrift 1995/1996, Stockholm, s. 1035. 
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Den EU-rättsliga teleologiska tolkningsmetoden innebär att lagstiftningens syften och ändamål 

jämförs med lagstiftningens utformning och dess reella konsekvenser, i syfte att undersöka om 

lagstiftningen uppnår sitt syfte och ändamål.  Unionsdomstolarna är flitiga användare av den 

EU-rättsliga teleologiska tolkningsmetoden, eftersom ambitionen är att främja det syfte som 

eftersträvas samt motverka eventuella orimliga konsekvenser som kan bli följden av en 

bokstavstrogen tolkning.13 Av denna anledning finner jag det passande att använda just den EU-

rättsliga teleologiska tolkningsmetoden, eftersom unionsdomstolarnas syften i stort liknar mitt.  

 

Vidare är jag av åsikten att mitt syfte inte på ett tillbörligt sätt kan uppfyllas utan att diskutera 

vissa ekonomiska teorier och de villkor som hör därtill, varför delar av min diskussion är 

rättsekonomiska.14 Lagstiftaren har som tidigare nämnt som ambition att främja 

marknadseffektiviteten, varför detta begrepp måste brytas ner och analyseras. Min teleologiska 

tolkningsmetod kommer härav innebära rättsekonomiska resonemang. För att kunna utröna om 

lagstiftaren uppfyller sina syften med regleringen – vilka är av ekonomisk karaktär – måste jag 

betrakta lagstiftningen genom ett rättsekonomiskt perspektiv.15  

 

1.6 Avgränsningar   

Jag har inte för avsikt att undersöka huruvida skärpning av informationsgivningsreglerna är 

önskvärt utifrån kundens perspektiv, varför påföljder såsom skadestånd inte kommer att 

diskuteras i någon större utsträckning även om det blir relevant att nämna eftersom skadestånd 

måste anses utgöra ett av incitamenten för institut att arbeta aktivt med regelefterlevnad. 

Uppsatsen har inslag av de lege ferenda-resonemang eftersom jag, i det fall jag finner att 

lagstiftningen är för långtgående, i vart fall kommer att föra en diskussion kring hur 

lagstiftningen inte bör se ut. Jag kommer vidare att föra vissa resonemang kring hur lagstiftaren 

kan tänkas gå tillväga för att uppnå önskat resultat. En sådan diskussion kan emellertid inte 

föras på något djupare juridiskt plan inom ramen för denna uppsats med hänvisning till dess 

                                                           
13 Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod – teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 

upplaga 2:3, Norstedts, Stockholm 2011. Se även Schermers, H.G. och Waelbroeck, D.F., Judicial Protection in 

the European Union, 6 u., Kluwer 2001, s. 21 ff. 
14 Se exv. Dahlman, Christian, Glader, Marcus och Reidhav, David, Rättsekonomi – en introduktion, 

Studentlitteratur, Lund 2002, s. 217.  
15 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, upplaga 1:2, Studentlitteratur, Lund 2013, s. 180 f. 
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syfte och problemformulering. Något uttömmande resonemang kring hur lagstiftningen bör 

utformas istället görs således inte.  

Analysen kommer att grundas på lagstiftarens mer långtgående syfte – att undvika finansiella 

kriser och uppnå effektivitet – med eventuella uppoffringar som därvid fordras. Härvid bör 

läsaren notera att jag inte ämnar undersöka samtliga specifika kundskyddsregler och 

lagstiftarens syfte med respektive bestämmelse, jag kommer snarare att enbart utgå från 

lagstiftarens slutliga mål att reglera marknaden så till den grad att marknaden uppnår den 

stabilitet som krävs för att undvika finansiella kriser samtidigt som marknadseffektiviteten 

gynnas.  

 

1.7 Disposition  

För att läsaren ska få en tydlig bild av den regelverksmiljö som jag ämnar undersöka innehåller 

kapitel två grundläggande och överskådlig information om EU:s inre marknad och den 

harmonisering denna nödvändigtvis präglas av. Översikten följs av en mer fokuserad diskussion 

avseende harmoniseringen av de finansiella marknaderna. I kapitel tre redogörs för och 

diskuteras marknadseffektivitet och de förutsättningar som lagstiftaren, för att uppnå 

ekonomisk effektivitet, har att förhålla sig till. Informationsgivningsregleringen diskuteras 

tillsammans med, och i ljuset av, de ekonomiska teorierna. Dessa kapitel utgör analysramen för 

min fallstudie. I kapitel fyra redogörs för och analyseras PRIIPs-förordningen och dess inverkan 

på den svenska marknaden. I kapitel fem knyts de olika delarna i uppsatsen samman, varefter 

min slutsats presenteras och problemformuleringen besvaras. Uppsatsen innehåller löpande 

analys, någon uppdelning mellan referensram och analys görs således inte, även om kapitel fem 

inte innehåller ny information och således utgör ett diskussions- och analyskapitel. 
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2 Europeiska unionens enhetliga marknad 

2.1 EU:s förutsättningar och syften 

2.1.1 Den inre marknadens funktion 

I efterdyningarna av andra världskriget etablerades ett samarbete mellan sex av länderna i 

Västeuropa; fördraget om europeiska kol- och stålunionen undertecknades år 1952. Därefter 

har samarbetets omfattning ökat och den europeiska gemenskapen utvecklas ständigt.16 År 1986 

undertecknades Single European Act, vilken hade till syfte att undanröja hinder för en enhetlig 

marknad.17 Den inre marknaden, som den ser ut idag, etablerades år 1992 och innebär ett 

långtgående, ömsesidigt erkännande vars syfte är att minimera handelshinder inom unionen.18 

Syftet i stort är att skapa en handelsmiljö där konkurrenskraft ständigt reglerar marknaden i 

enlighet med konsumenternas intresse. Genom att marknaden är öppen, och, i allt väsentligt, 

gränslös når fler företag fler konsumenter, vilket ökar tillväxten samtidigt som det ökade 

utbudet främjar konkurrensen – i sista ledet ska detta resultera i att konsumenterna gynnas 

genom sänkta priser och större utbud.19 En öppen inre marknad ska medföra att de nationella 

marknaderna upplösas och ge utrymme för en enda marknad som är homogen i hela EU.  

 

Vidare eftersträvas en arbetsmarknad utan inbördes gränser, för att främja EU-medborgarnas 

fria rörlighet. Varje år utvärderas marknadens utveckling vilken sedan bemöts i en rapport av 

Europaparlamentet. Syftet är att utföra löpande översyn och härvid behålla erforderlig kontroll 

av den inre marknaden.20 Grundstenarna; den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och 

kapital, regleras i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).21 Den inre 

marknaden anses kunna uppnås genom harmonisering av lagstiftning som eliminerar nationella 

regleringar som utgör hinder för de fyra friheterna.22  Medlemsstaterna ska ha en samordnad 

ekonomisk och monetär politik som verkar för den inre marknadens funktion och de 

                                                           
16 Artis, Mike och Lee, Norman, The economics of the European Union – policy and analysis, Oxford University 

Press, Oxford 1994, s. 7 ff.  
17 Derlén, Mattias, Ingmanson, Staffan och Lindholm, Johan, EU-rätt, upplaga 1:1, Liber Malmö 2010, s. 18. 
18 Kommissionen, Completing the Internal Market, KOM(85) 310 slutg., s. 19 ff och Borchardt, Klaus-Dieter, 

The ABC of European Law, Publications Office of the European Union, Luxemburg 2010, s. 33. 
19 Jfr Healey, Nigel M., The economics of the new Europe – from community to union, Routeledge, London 

1995, s. 159 ff.  
20 Se exv. Kommissionens rapport KOM(95) 238 slutg., Den enhetliga marknaden (The single market), 1994 

jämte Resolution om kommissionens rapport om den inre marknaden 1994, Europeiska gemenskapernas 

officiella tidning, nr C 323, 04/12/1995 s. 0051. 
21 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, se särskilt avdelning IV. 
22 Steiner, Josephine och Woods, Lorna, EU Law, upplaga 10, Oxford University Press Inc., New York, 2009, s. 

360. 
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gemensamma mål som grundas på principen om en öppen marknadsekonomi med fri 

konkurrens. Stabila priser, sunda offentliga finanser och monetära förhållanden samt en stabil 

betalningsbalans eftersträvas.23 

 

Av naturliga skäl kräver ambitionen om en enhetlig marknad ett harmoniserat 

regelverkslandskap som gynnar den fria rörligheten. Nationella särdrag i regleringen utgör 

sådana hinder, varför EU reglerar medlemsstaternas finansiella marknader på detaljnivå.24 Idag 

kvarstår emellertid vissa handelshinder, vilka hindrar den fria marknaden från att bli fulländad. 

Exempelvis kvarstår hinder så som nationella regleringar på skatteområdet, skilda nationella 

marknader i fråga om bland annat finansiella tjänster och nationella regler för erkännande av 

yrkeskvalifikationer. De finansiella marknaderna är emellertid ett speciellt område där EU-

regleringen blir allt mer omfattande i syfte att eliminera handelshinder.25  

 

Arbetet med den inre marknaden är ständigt pågående och i efterdyningarna av den finansiella 

och ekonomiska krisen år 2008 har arbetet i hög grad bestått av krishantering.26 År 2012 

introducerades en andra inremarknadsakt, innehållande åtgärder för att vinna förtroende för den 

inre marknaden och dess funktion, denna har till syfte att ytterligare åtgärda nationella 

skillnader inom EU genom att vidare harmonisera lagstiftningen på olika områden.27  

 

Inremarknadsakt II lägger stor vikt vid åtgärder som är tänkta att skapa en reell inre marknad 

inom nätverksindustrier, således transport av olika slag samt energi. Vidare läggs stor vikt vid 

människors och företags rörlighet över gränserna, vars grund återfinns i FEUF. Europeiska 

kommissionen (kommissionen) framhåller att rörligheten är en förutsättning för att den inre 

marknaden ska kunna nå sin fulla potential.28  

 

                                                           
23 Fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt, artikel 119.  
24 Jfr exv. Venables, Anthony J., The economics of the Single European Act – International Trade and the 

Internal Market, Macmillan Academic and Professional Ltd, Hampshire 1991, s. 51 ff.  
25 KOM(2017) 139 slutg., Kommissionens handlingsplan om finansiella tjänster för konsumenter, s. 3 ff. 
26 Webber, Åsa, Europeiseringen påverkar oss – hur påverkar vi?, Svensk Juristtidning 3016 s. 121, s. 5.  
27 Meddelande från Kommissionen KOM(2012) 573 slutg., s. 4. 
28 Meddelande från Kommissionen KOM(2012) 573 slutg., s. 8. 
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Den fria rörlighetens extensiva omfattningsområde har inneburit att fördraget gett upphov till 

reglering på många områden. Tanken har varit att det ömsesidiga erkännande som 

medlemsstaterna medgivit genom inträde i unionen, ska styra den inre marknaden såväl som 

det rättsliga samarbetet.29  

 

2.1.2 Allmänt om harmonisering 

Den inre marknaden utgör kärnan för unionens funktion. Ambitionen med EU i sin helhet är att 

uppnå en ständigt fördjupande integration, för att detta ska uppnås krävs en inre marknad, så 

som beskriven ovan.30 Fördragen som ligger till grund för unionen återspeglar detta huvudsyfte, 

men det har emellertid blivit allt svårare att uppnå – mycket på grund utav det ökande antalet 

medlemsstaterna, men också den tekniska utvecklingen.31  

 

Området som omfattas av den inre marknaden ska fungera på samma sätt som de respektive 

nationella marknaderna. Den inre marknaden ska således vara helt utan sådana handelshinder 

som tullar, nationell konkurrensmässig politik och försvårande av etablering i olika 

medlemsstater - detta för att uppnå effektivitet på unionens inre marknad.32 Den inre marknaden 

anses således kräva konform lagstiftning och en enhetlig tolkning av densamma, detta kallas 

harmonisering. Genom reglering ämnar EU skapa lika förutsättningar för alla medlemsstater 

och dess medborgare. Främst handlar detta om att avhjälpa sådana hinder för en enhetlig, 

effektiv marknad som är att härröra till konkurrens. Fri konkurrens inom hela unionen anses i 

mångt och mycket vara nyckeln till den inre marknaden. Harmoniseringen är en nödvändighet, 

utan vilken unionen inte kan styra medlemsstaterna i den riktning som anses krävas. Det 

förtroende som EU åtnjuter är härvid att jämställa med en stats regleringsmöjligheter.33  

                                                           
29 Webber, Åsa, Europeiseringen påverkar oss – hur påverkar vi?, Svensk Juristtidning 3016 s. 121, s. 5. 
30 Steiner, Josephine och Woods, Lorna, EU Law, upplaga 10, Oxford University Press Inc., New York, 2009, s. 

358.  
31 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ligger till grund för unionens arbete. Se vidare Derlén, 

Mattias, Ingmanson, Staffan och Lindholm, Johan, EU-rätt, upplaga 1:1, Liber Malmö 2010, s. 12 f samt 

Sengupta, Jati K. och Fanchon, Phillip, Efficiency, Market Dynamics and Industry Growth, Palgrave Macmillan, 

London 2009, s. 2 ff.  
32 Utrikesdepartementets Handelsavdelning, Avtalet om Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES-

avtalet, Norstedts, Stockholm 1992, se exv. s. 57, 60 och 78. Notera att EES, Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, omfattar medlemmarna i EU samt ytterligare några stater.  
33 Borchardt, Klaus-Dieter, The ABC of European Law, Publications Office of the European Union, Luxemburg 

2010, s. 33 f samt Utrikesdepartementets Handelsavdelning, Avtalet om Europeiska Ekonomiska 

Samarbetsområdet (EES-avtalet), Norstedts, Stockholm 1992 i sin helhet, särskilt s. 135.  
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Harmonisering kategoriseras som negativ respektive positiv. Positiv harmonisering utgörs av 

gemensam normgivning, medan negativ harmonisering snarare är en undanröjning av nationell 

reglering som utgör hinder för de fyra friheterna. Vidare görs distinktion mellan 

fullharmonisering och så kallad minimiharmonisering.34  

 

Lagstiftning som innebär fullharmonisering lämnar inget utrymme för särreglering och 

medlemsstaterna har att följa och implementera EU-lagstiftningen fullt ut. 

Minimiharmonisering å sin sida innebär att regleringen lämnar utrymme för medlemsstaterna 

att införa högre krav än vad som följer av EU-regleringen. Notera härvid att lagstiftning i form 

av förordningar har direkt effekt i medlemsstaterna, och tillämpas så som lag från dagen för 

ikraftträdande. I jämförelse innebär reglering i form av direktiv en skyldighet för 

medlemsstaterna att implementera bestämmelserna som följer av direktivet i nationell lag – det 

är således enbart direktiv som kan innebära minimiharmonisering.35 

 

När det kommer till frågan om harmonisering finns två skolor. Å ena sidan anses 

harmoniseringen vara bra och en närmast nödvändig åtgärd för att EU ska fungera som en enad 

union. Å andra sidan finns det dem som anser att harmoniseringen snarare hämmar den 

ekonomiska och politiska utvecklingen – eftersom medlemsstaterna i sin grund är olika och att 

de därför inte gynnas av samma åtgärder. Skillnader och likheter när det kommer till rättsliga 

system i olika länder diskuteras inte enbart avseende EU, utan är föremål för diskussion även 

på ett globalt – och principiellt – plan. Allt eftersom globaliseringen och europeiseringen 

utvecklas, blir diskussionen allt mer relevant att tillämpa på verklighetens förändringar i 

förhållande till de respektive rättssystemen, och diskussionen kan allt oftare lämna det 

principiella planet genom att ta avstamp i reella situationer och komplikationer som den 

rättsliga sfären möter.36 

 

Legrand diskuterar traditioner och förändringar i förhållande till skillnader och likheter hos 

rättsystemen, ur ett komparativt perspektiv. Han väljer att beskriva synen på olikheterna genom 

                                                           
34 Steiner, Josephine och Woods, Lorna, EU Law, upplaga 10, Oxford University Press Inc., New York, 2009, s. 

361. 
35 Ibid, s. 368 ff.  
36 Se exv. Legrand, Pierre, Comparative legal studies: traditions and transitions: The same and the different, 

Cambridge University Press, Cambridge 2003 och diskussionen som följer.  
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citatet ”[d]ifferences between legal systems have been regarded [...]as evils or inconveniences 

to be overcome.”37 I komparativa studier presumeras att likheter finns mellan jurisdiktioner, 

emellertid innefattas även att de områden som inte är lika, är avsevärt annorlunda. Legrand 

diskuterar olika rättssystem och dess likheter och olikheter utifrån perspektivet att ”one cannot 

be the other”. Således menar han att utan olikheter upphör den ena att vara, eftersom den då är 

den andra.38 Han menar att alla sociala och kulturella aktiviteter grundar sig i säreget tänkande 

– och att utan sådant, är alla barriärer nedbrutna, vilket innebär att den ena kulturen är den 

andra. Vidare menar Legrand att eftersom varje social organisation, nation eller annan, 

därigenom är fundamentalt olika - härav torde juridiken inte kunna existera och fungera 

parallellt med kultur och tradition, utan att ta hänsyn till desamma. Harmonisering av 

lagstiftning ska således, i Legrands mening, inte göras till vilket pris som helst, eftersom det 

kan komma att kosta mer än det smakar.39 Förutsättningarna som borde föreligga vid införande 

av ett lagstiftningssystem – en enhetlig dynamik – diskuteras även dem. Härvid resoneras bland 

annat kring autopoiesiska system och huruvida juridiken ska ses som sådant. Termen 

härstammar från kemin men har börjat användas i systemteori och sociologi, och innebär 

kortfattat ett system som har förmågan att fortplanta och bevara sig själv. Härvid 

problematiseras förenandet, eller enhetliggörandet, av rättssystemen.40 Detta perspektiv medför 

att lagens förhållande till samhället, och vice versa, måste omvärderas. Förändringar av normer 

i form av lagstiftning kan härvid inte direkt översättas till förändringar i samhället eftersom de 

båda förändras på olika dynamiska grunder.41 

 

Trots harmoniseringen kvarstår alltjämt, i linje med Legrands resonemang, nationella skillnader 

på de finansiella marknaderna, vilket torde tyda på att den finansiella regleringen inte är den 

enda parametern som påverkar såväl investerares preferenser, som de olika producenterna och 

                                                           
37 John H. Merryman, On the Convergence (and Divergence) of the Civil Law and the Common Law, in Mauro 

Cappelletti (red.), New Perspectives for a Common Law of Europé, Leyden:Sijthoff 1978, s. 195 jämte Legrand, 

Pierre, Comparative legal studies: traditions and transitions: The same and the different, Cambridge University 

Press, Cambridge 2003, s. 245. 
38 Legrand, Pierre, Comparative legal studies: Traditions and transtions: The same and the different, Cambridge 

University Press, Cambridge 2003, s. 252. Legrand diskuterar främst olikheter i juridisk tradition i ljuset av 

medlemsstaternas olika civil- respektive folkrättsliga karaktär.  
39 Legrand, Pierre, Against a European Civil Code, The Modern Law Review, Vol. 60, No. 1., s. 44-63, 

Blackwell publishing 1997, s. 47. 
40 Termen skapades av Humberto Maturana och Fransisco Varela år 1972. Se Teubner, Gunther, Autopoietic Law 

– A New Approach to Law and Society: Introduction to Autopoietic Law (s. 1-11), Walter de Gruyter&Co, Berlin 

1987, (red. Teubner, Gunther), särskilt s. 2.  
41 Luhmann, Niklas, Autopoietic Law – A New Approach to Law and Society: The Unity of the Legal System (s. 

12-35), Walter de Gruyter&Co, Berlin 1987, (red. Teubner, Gunther), s. 17 ff.  
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distributörernas utbud. Endast sju procent av konsumenterna på finansmarknaden har fram till 

2017 handlat finansiella tjänster av en annan medlemsstat än hemstaten, marknaden är således 

fortfarande i hög grad fragmenterad.42 Det framstår som att marknaden, det vill säga dess utbud 

och efterfrågan, fortsättningsvis styrs av marknadskrafter och påverkas marginellt av 

harmoniseringen. De allt mer integrerade marknaderna för dock med sig fler valmöjligheter och 

innovativa onlinetjänster förändrar människors sätt att använda finansiella tjänster, vilket torde 

gynna konkurrenskraftens verkan på marknaden.43  

 

Harmonisering av lagstiftning och konformiteten det innebär är som sagt brett diskuterat. I 

spetsen av de civilrättsjurister som anser harmoniseringen är bra och nödvändig finns von Bar 

som exempelvis menar att sociala och kulturella skillnader ska värnas om, men menar vidare 

att harmonisering och värdefulla olikheter kan samexistera.44 Han var bland annat ordförande i 

en grupp som arbetade med att ena EU genom en gemensam civilkod som ska leda till 

gemensam lagstiftningsteknik, främst på civilrättens område. Den gemensamma civilkoden är 

något som även det har kritiserats hårt av Legrand, som påpekar att de olika medlemsstaternas 

rättstraditioner avseende civil- respektive folkrätt innebär att införandet av en gemensam kod 

för civilrätten torde vara omöjligt, eller i vart fall inte medföra fördelar för många stater.45 

 

2.2 Harmoniseringen av finansområdet 

Det kan, mot bakgrund av finanskrisen år 2008, poneras att regleringen har svårt att hålla takt 

med de finansiella marknadernas utveckling. Lagstiftaren hade som känt försökt råda bot på de 

faror för stabiliteten på marknaderna som sedermera hade del i utlösningen av krisen, men 

misslyckades.46 Utvecklingen av marknaderna framstår som mer självgående än på något annat 

område. Lagstiftningen har således att förhålla sig till mekanismer vilkas effekt på marknaden 

                                                           
42 Special Eurobarometer 446, juli 2016. Se kommissionens handlingsplan om finansiella tjänster för 

konsumenter, s. 3.  
43 Kommissionens handlingsplan om finansiella tjänster för konsumenter, s. 3. 
44 von Bar, Christian, Clive, Eric, Schulte-Nölke, Hans, Principles, Definitions and Model Rules of European 

Private Law – draft common frame of reference (DCFR) outline edition, Sellier European law publishers, 

Munchen 2009, s. 15. 
45 Förslag om European Civil Code (ECC) jämte von Bar, Christian, Clive, Eric och Schulte-Nölke, Hans, 

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – draft common frame of reference (DCFR) 

outline edition, Sellier European law publishers, Munchen 2009, s. 2 ff jämte Legrand, Pierre, Against a 

European Civil Code, The Modern Law Review, Vol. 60, No. 1., s. 44-63, Blackwell publishing 1997, s. 45 ff. 
46 Jfr skälen till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument 

(MiFID I) och MiFID II, se exv. skälen (1-15), (17) och (23) (MiFID I) respektive skälen (1), (4), (8-10) (MiFID 

II). 
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knappt hunnit uppdaga sig. Härvid kan, i mitt tycke, tveksamhet avseende lämpligheten i 

detaljrik reglering väckas.  

 

Harmonisering av finansiell reglering diskuteras och eftersträvas som nämnt inte enbart inom 

EU, utan är, och har länge varit, ett föremål för diskussion avseende hela världen. Diskussionen 

avser främst det faktum att investeringstjänster numer, i och med internet och det växande 

intresset av att spara under mer komplicerade former, är mer lättillgängligt och erbjuds ohindrat 

av nationella gränser. Medan globaliseringens takt ökar, har det framstått som uppenbart att 

regelverksramen för finansiella tjänster har haft svårt att hålla takten. Värt att notera härvid kan 

vara att diskussionen ägde rum redan innan den stora finansiella krisen, och krisen torde lägga 

tyngd vid vikten av harmonisering av reglering, även bortom EU:s gränser.47  

 

Fråga som härvid kan ställas huruvida regleringen kan styra den finansiella integrationen, och 

i vilken utsträckning, eller om regleringen i högre grad borde anpassas efter hur den nya 

marknaden formas. Härtill kommer frågan om subsidiaritet vad gäller lagstiftning, något som 

inte blir relevant att problematisera vidare i denna uppsats.48  

 

Desto mer relevant är diskussionen avseende lagstiftarens fokus på just finansmarknaderna, 

vilket är det område som snabbt har harmoniserats allra mest. Ett perspektiv på detta är att det 

ömsesidiga erkännandet som EU innebär borde betraktas som en helhet, snarare än att diskutera 

varje rättsområdes harmonisering eller brist på sådan. Det ömsesidiga erkännandet torde härvid 

utgöra den övervägande faktorn mellan medlemsstaternas vilja att skydda sina egna intressen 

vilka är att härleda till exempelvis intern reglering, respektive EU:s ändamål och syften med 

reglering.49 

 

EU reglerar de finansiella marknaderna på ett övergripande sätt, nästintill alla områden styrs av 

lagstiftning på unionsnivå. Regleringen görs genom såväl direktiv som förordningar, vilket i 

                                                           
47 Jordan, Cally och Majnoni, Giovanni, Financial Regulatory Harmonization and the Globalization of Finance, 

Financial Sector Operations and Policy Department, The World Bank 2002, s. 2.  
48 Ibid, s. 7 f. 
49 Groussot, Xavier, Petursson, Gunnar Thor och Wenander, Henrik, Regultory Trust in EU Free movement law: 

adopting the level of protection of the other?, European Papers, Vol. 1, 2016 nr 3 s. 865-892, s. 866 f.  
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praktiken innebär olika grader av harmonisering. I vissa fall innebär direktiven 

minimiharmonisering, vilket, som tidigare redogjorts för, innebär att medlemsstaterna har visst 

utrymme att införa mer långtgående krav i nationell rätt än direktivet i fråga för med sig. Skälen 

till de förordningar och direktiv som trätt i kraft under de senaste åren, och således i mångt och 

mycket är reaktioner på den finansiella krisen 2008, anger utan undantag att regleringen ämnar 

öka förtroendet för de finansiella marknaderna, skapa stabilitet och därmed minska risken för 

nya kriser samt öka effektiviteten.50 EU har bemött krisen med ytterligare harmonisering, en 

jämförelse av detaljnivån i första och andra värdepappersmarknadsdirektiven talar för att 

lagstiftaren ämnar säkra en stabil marknad genom att skärpa regleringen på alla områden, samt 

utöka omfattningen av aktörer som träffas.51  

 

2.3 Harmonisering – alltid en effektivitetsåtgärd? 

I detta kapitel redogörs för EU:s inre marknad och den normharmonisering som denna fordrar. 

Harmonisering av lagstiftning görs för att utjämna hinder för den inre marknaden. Den inre 

marknaden innebär ett långtgående, ömsesidigt erkännande vars syfte är att minimera 

handelshinder inom unionen. Syftet i stort är att skapa en handelsmiljö där konkurrenskraft 

ständigt reglerar marknaden i enlighet med konsumenternas intresse. I och med att marknaden 

är öppen och i allt väsentligt gränslös når fler företag fler konsumenter, vilket ökar tillväxten 

samtidigt som det ökade utbudet främjar konkurrensen – i sista ledet ska detta resultera i att 

konsumenterna gynnas genom sänkta priser och större utbud. Genom att dels säkra att nationell 

rätt inte förfördelar eller på annat sätt utgör hinder för den inre marknaden, dels införa 

gemensamma normer vill lagstiftaren skapa homogena förutsättningar för alla medlemsstater – 

och således ge upphov till en enhetlig, effektiv inre marknad. Härvid finns delade uppfattningar 

kring huruvida det över huvud taget är möjligt, eller i vart fall önskvärt, att tillämpa homogena 

normer eller lagstiftningstekniker på de olika medlemsstaterna.  

 

De finansiella marknaderna ser, som nämnt, inte likadana ut idag. De nationella särdragen på 

marknaden anses utgöra hinder för en effektiv, enhetlig inre marknad. Kort kan sägas att 

lagstiftaren genom harmoniserad lagstiftning ämnar jämna ut skillnaderna, till dess att inga 

                                                           
50 Jfr skälen till exv. MiFID II, IDD och MAR. Se exv. skälen (3), (4) och (7) (MiFID II), skälen (2), (6), (10) 

(IDD) respektive skälen (4), (5) och (7) (MAR).  
51 Se bland annat MiFID II, skäl (7). 
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hinder kvarstår och den unionsomfattande marknaden kan fungera som de enskilda nationella 

marknaderna fungerar idag. Det torde, i mitt tycke, kunna ses ur olika perspektiv. Å ena sidan, 

likt Legrands resonemang, kan tyckas att harmoniseringen av lagstiftningen är för långtgående 

eftersom särdragens förtjänster tvingas ge vika för den inre marknadens enhetlighet. Särdragens 

förtjänster får således betala priset för EU:s ambition om en fungerande inre marknad. Ur detta 

perspektiv kan argumenteras att karaktäristiska drag hos de inhemska marknaderna inte 

nödvändigtvis behöver innebära handelshinder. Å andra sidan framstår det inte som orimligt att 

skillnader i reglering kan åstadkomma sådana handelshinder som utmynnar i ineffektivitet, eller 

i vart fall icke-optimal effektivitet, eftersom nationella särdrag kan innebära att exempelvis 

utbudet på olika marknader skiljer sig åt, vilket kan innebära hinder för optimal effektivitet. 

Intressant att diskutera blir således om harmonisering av regleringen av finansmarknaderna, 

och därmed säkerställande av att sådana handelshinder som kan förhindras elimineras, alltid 

kommer att gynna marknadseffektiviteten. Det kan också vara fallet att nationella särdrag som 

existerar på grund av åtskilda preferenser som utgör efterfrågan borde få existera 

fortsättningsvis och att harmonisering kan ge upphov till ett strypt utbud och försvaga 

innovationskraften.   

 

Ponera att den inre marknaden ska betraktas som en hel, där medlemsstaterna utgör delar. Om 

medlemsstaternas inbördes effektivitet missgynnas av en viss harmoniseringsåtgärd – och en 

del av den inre marknaden således blir mindre effektiv – kan den inre marknaden då anses bli 

mer effektiv av samma åtgärd? Det utmynnar i frågan om den totala effektiviteten i det ’hela’ 

kan gynnas trots att en ’del’ av det hela missgynnas. Kan således ett system i sin helhet bli 

starkare av en åtgärd som försvagar delar av systemet? För att vidare kunna diskutera frågan 

fordras ett resonemang kring hur effektivitet ska definieras och således främjas genom 

reglering.  
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3 Informationsgivningsregleringen och de ekonomiska grunderna 

härtill 

3.1 Inledande om regleringens ekonomiska grund 

Informationsgivningen antas ligga till grund för en framtida enhetlig, effektiv finansiell 

marknad.52 Emellertid är informationsgivningslagstiftningen av sådan karaktär att den även 

fungerar som investerarskydd, något som snarare har till syfte att ge upphov till stabilitet och 

således minska risken för framtida finansiella kriser. Stabilitet och effektivitet torde teoretiskt 

kunna uppnås med samma medel, men det kan inte uteslutas att effektiviteten i praktiken i 

slutändan hämmas av extensiva stabilitetsåtgärder eftersom risk för överreglering föreligger. 

Vad gäller informationsgivning verkar samtliga tillämpliga teorier mena att information alltid 

leder till mer effektivitet – samtidigt som investerares informerade beslut torde leda till en mer 

stabil marknad, i jämförelse med en marknad där investerare tar ogrundade beslut, eller beslut 

grundade på bristfällig eller svårtolkad information.53 Vidare torde en diskussion kring 

huruvida investerares preferenser präglas av ytterligare parametrar, så som nationell 

skattemässig lagstiftning, än EU-reglering fordras. Harmoniseringen förutsätter som diskuterat 

att marknaden anpassar sig efter regleringen; i det fall investerares preferenser inte fogar sig i 

enlighet med regleringen, fordras i mitt tycke en diskussion avseende hur det påverkar de 

nationella marknadernas effektivitet. 

 

3.2 Något om finansiell risk och avkastning 

För att kunna tillgodogöra sig regleringen av de finansiella marknaderna, fordras en viss 

förståelse av desamma. De finansiella produkter som främst diskuteras i denna uppsats är av 

komplex karaktär, varför en grundläggande redogörelse av finansiell risk och dess relation till 

avkastning fordras.  

 

De olika finansiella instrumenten innebär olika nivåer av risk.54 Den risk som en investerare 

bär i och med köp av ett visst instrument varierar således, beroende på instrumentets karaktär 

                                                           
52 Horniacek, Milan, Cooperation and Efficiency in Markets, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 

2011, s. 4 ff. 
53 Dahlman, Christian, Glader, Marcus och Reidhav, David, Rättsekonomi – en introduktion, Studentlitteratur, 

Lund 2002, s. 59. 
54 ”Nivån” av risk definieras på olika sätt avseende olika instrument, se exv. ang. ”riskindikator” i PRIIPs-

förordningen i avsnitt 4.2.3. 
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och egenskaper. Som exempel kan aktier användas: aktier är en andel av ett aktiebolag. Vid köp 

av en aktie övergår således en motsvarande andel av ägandet i det aktuella bolaget till 

investeraren. Risken som ägandet för med sig är således att härleda till värdeförändringen av 

bolaget som sker efter köpet. Sådan värdeförändring kan bero på olika saker, i vissa fall kan 

exempelvis medierapportering om bolagsledningen leda till spekulationer som i sin tur leder till 

att efterfrågan av ägarandelar i bolaget går ner, eller så publicerar ett bolag sin årsredovisning 

vilken visar på ett sämre resultat än förväntat. När efterfrågan sänks gör även marknadsvärdet 

det och investeraren kan inte längre sälja sina aktier för lika mycket som de köptes för. Att 

notera härvid är självfallet att andra parametrar påverkar, exempelvis inflation och skatt.55 På 

grund av att värdeförändringen utgör risken, och en värdenedgång således skulle leda till en 

förlust till motsvarande belopp, innebär det naturligtvis att en värdeuppgång på samma sätt 

innebär en vinst – eller avkastning. Avkastningen är således det belopp som investeraren tjänar 

på investeringen, och står i direkt korrelation till den risk som investeraren bär i och med 

investeringen – risk definieras nämligen som avkastningens variation över tid. Priset, eller 

avgifter kopplade till ett visst instrument, sätts således utifrån vilken information köpare och 

säljare har om instrumentet.56   

 

En investerare måste ta i hänsyn vilken nivå av risk den är villig att bära när den tar beslut om 

vilken eller vilka investeringar som passar dennes preferenser. Ofta väljer investerare att sprida 

risken vid långsiktiga investeringar. Riskspridning garderar investeraren mot förluster denne 

inte kan bära, detta kallas ofta diversifiering. Genom att investera i olika typer av instrument, 

eller likadana instrument, som innebär olika risknivåer – och således ha en diversifierad portfölj 

av innehav, kan mer riskfyllda instrument vägas upp av många mindre riskfyllda instrument. 

Avvägningen kan minimera den totala risken som investeraren bär, eller i vart fall säkra att den 

totala risknivån är i enlighet med dennes preferenser.57 

 

                                                           
55 De Ridder, Adri, Finansiell ekonomi, upplaga 2:1, Norstedts Juridik, Stockholm 2003, s. 58. 
56 Ibid, s. 65 och 189 ff.  
57 Demange, Gabrielle och Laroque, Guy, Finance and the economics of uncertainty, Blackwell Publishing, 

Oxford 2006, s. 95 ff.  
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3.3 Marknadens jämviktsläge och förutsättningar därvid 

3.3.1 En inre marknad i idealtillstånd 

Lagstiftaren reglerar marknaden under presumtionen att de teorier som berör hur 

informationsgivningskrav skapar förutsättningar för en effektiv marknad fungerar reflekterar 

verkligheten, något som bevisas redan vid ytlig undersökning av den finansiella regleringen. 

Lagstiftningen på finansområdets syften är att främja samhällsekonomin, eller samhällsnyttan 

och således effektiviteten.58 Regleringen måste för att, i enlighet med dess ändamål, att främja 

effektiviteten, säkra att vissa förutsättningar föreligger. De ekonomiska teorierna vilka utgör en 

grund för lagstiftningen utgår ifrån att människor gör sina val på rationell grund.59 Människor 

förutsätts alltid välja det handlingsalternativ som maximerar deras nytta, eller deras förväntade 

nytta. Det antas också att vi vill främja ekonomisk effektivitet eftersom det i slutändan främjar 

välståndet i samhället.60 Det krävs emellertid att förutsättningarna finns för att göra rationella 

val, något som lagstiftaren således har att förhålla sig till.  

  

Diskussion kring effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv behandlar ofta förändringar ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Det så kallade Pareto-kriteriet utvärderar en förändring utifrån två 

parters perspektiv – förändringen, eller transaktionen, i fråga ska gynna båda parter för att 

kriteriet ska anses uppfyllt.61 En marknad med perfekt konkurrens är en marknad i jämvikt. 

Detta beskrivs som ett idealtillstånd, på grund av att den är Pareto-optimal. En marknad i 

jämvikt förutsätter att varje transaktion som görs gynnar båda parter lika mycket, eftersom de 

båda parterna värderar vardera prestation olika.62 

 

För att beskriva idealtillståndet användes ofta det mest simpla exemplet om byteshandel. Två 

personer kommer givetvis fortsätta byta varor med varandra så länge deras nytta ökar. 

Appliceras idealtillståndet istället på den finansiella marknaden säger det sig självt att en säljare 

                                                           
58 Flodgren, Boel, Civilrätten i ett framtidsperspektiv, Svensk Juristtidning 3016 s. 23, s. 1.  
59 Mathis, Klaus, Efficiency instead of justice? Searching for the Philosophical Foundations of the Economic 

Analysis of Law, Springer, Lucerne 2009, s. 11. 
60 Granqvist, Roland, Privata och kollektiva val – en kritisk analys av public choice-skolan, författaren och 

Studentlitteratur, Lund 1987, s. 16 ff. samt Dahlman, Christian, Glader, Marcus och Reidhav, David, 

Rättsekonomi – en introduktion, Studentlitteratur, Lund 2002, s. 218 ff.  
61 Granqvist, Roland, Effektivitet i ekonomisk analys – Paretokriteriet-tolkningar, försvar och kritik, författaren 

och Lagerblads tryckeri AB 1993, s. 17 ff samt Mathis, Klaus, Efficiency instead of justice? Searching for the 

Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law, Springer, Lucerne 2009, s. 32 ff.  
62 Horniacek, Milan, Cooperation and Efficiency in Markets, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 

2011, s. 4 ff.  
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som säljer ett visst finansiellt instrument anser att dennes ekonomiska fördelar är större om 

denne väljer att sälja instrumentet istället för att behålla det, samtidigt som en köpare värderar 

instrument högre än säljaren gör, vilket blir incitamentet att köpa. Emellertid är marknaden och 

dess aktörer mer invecklade än att det enkelt går att beskriva och motivera varje transaktion 

med Pareto-kriteriet. Faktum är att transaktioner i mångt och mycket föranleds av andra 

incitament och prissättningen av finansiella instrument är dessutom ofta till stor del av 

spekulativ karaktär vilket visserligen inte innebär att transaktionerna inte kan anses uppfylla 

Pareto-kriteriet, men det torde i vart fall addera viss komplexitet till hur nyttan för de båda 

parterna kan fastställas. Betänkligheter till följd av detta är att härleda till vid vilken tidpunkt 

nyttan för de båda parterna ska anses jämn, eftersom värdet av finansiella instrument beror av 

vilken information marknaden har om instrumentet samt fluktuationer på resterande 

marknaden. Värdet, eller nyttan, är därmed högst föränderligt.63 

 

Pareto-kriteriet fungerar i det fall ett antal villkor är uppfyllda. Villkoren är att det ska föreligga 

perfekt konkurrens, att alla kostnader är internaliserade, att analysen endast rört privata, till 

skillnad från kollektiva, nyttigheter samt att aktörerna har perfekt information.64 I det fall något 

av villkoren inte är uppfyllda kallas det marknadsimperfektioner.65 

 

Intressant för denna uppsats blir att behandla villkoren om perfekt information och hur 

informationsgivningsreglering ligger till grund för att uppnå perfekt konkurrens eftersom 

regleringen avseende informationsgivning analyseras. Perfekt konkurrens innebär att det finns 

många säljare som erbjuder samma typ av produkt, kort sagt – ett stort utbud.66 Vidare, vad 

gäller villkoret om perfekt information, är innebörden att ingen part ska ha ett 

informationsövertag.67 

 

                                                           
63 Granqvist, Roland, Effektivitet i ekonomisk analys – Paretokriteriet-tolkningar, försvar och kritik, författaren 

och Lagerblads tryckeri AB 1993, s. 17 ff. 
64 Dahlman, Christian, Glader, Marcus och Reidhav, David, Rättsekonomi – en introduktion, Studentlitteratur, 

Lund 2002, s. 59. 
65 Ibid, s. 62 och Bianconi, Marcelo, Financial economics, risk and information, andra upplagan, World 

scientific publishing, Singapore 2012, s. 194. 
66 Ng, Yew-Kwang, Increasing returns and economic efficiency, Palgrave Macmillan, London 2009, s. 9 ff.  
67 Barucci, Emilio och Fontana, Claudio, Financial Markets Theory, Springer-Verlag, London 2017, s. 397 f. 
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3.3.2 Perfekt information 

3.3.2.1 Informationens vikt i teori 

Lagstiftaren ägnar stort engagemang åt att tillgodose att villkoret om perfekt information är 

uppfyllt, vilket återspeglas i lagstiftningen.68 Informationsgivningskraven har som ändamål att 

förhindra att informationsasymmetri präglar marknaden. I det fall en köpare har mindre 

information om produkten än säljaren, kommer priset inte att reflektera verkligheten och 

ömsesidigt gynnande handel kan inte uppstå. Ett enkelt exempel är en situation då en person 

ska köpa en bil. Säljaren vet att bilen har ett motorfel som är dyrt att laga, men berättar inte 

detta för köparen. Priset kommer inte att reflektera all information och köparen kommer att 

betala ett för högt pris, i relation till vad bilen i det läget är värd.69  

 

Hayek beskrev informationens vikt vid prissättning med det inte sällan använda citatet ”We 

must look at the price system as a [:::] mechanism for communicating information if we want 

to understand its real function.”.70 

 

Det finns diverse ekonomiska teorier som behandlar just informationsreglering och dess 

påverkan på marknadens jämvikt. Teorin om Market for lemons är särskilt tongivande och 

behandlar informationsgivning och hur denna påverkar prissättning.71 Teorin kommer här för 

tydlighetens skull direkt kopplas till finansmarknaden, termen investerare kommer att användas 

istället för köpare, och emittent kommer att användas istället för säljare. Teorins utgångspunkt 

är att utan regler avseende informationsgivning och sanktioner därtill, finns det inget verkligt 

sätt för investerare att skilja en produkt från en annan. Två produkter av samma sort kan således 

framstå som identiska, om emittenterna inte offentliggör all information som finns om 

produkterna. Utan reglering av informationsgivning kan en emittent välja att undanhålla sådan 

information som skulle påverka kursvärdet negativt och således ges upphov till ett 

marknadsvärde som hade varit lägre om information blivit offentliggjord. Ponera sedan att det 

finns en annan, liknande produkt, men att emittenten i det fallet offentliggör all den information 

                                                           
68 Se avsnitt 3.3.2.2. 
69 Se exv. Dahlman, Christian, Glader, Marcus och Reidhav, David, Rättsekonomi – en introduktion, 

Studentlitteratur, Lund 2002, s. 75 ff jämte diskussionen i detta kapitel.  
70 Hayek, Friedrich A., The use of Knowledge in Society, American Economic Review XXXV, Nr 4, s. 519-530, 

American Economic Association, 1945. Förkortning av citatet från Barucci, Emilio och Fontana, Claudio, 

Financial Markets Theory, Springer-Verlag, London 2017, s. 397. 
71 Åkerlof George, The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly 

Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), s. 488-500. 
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som en investerare behöver för att ta ett välgrundat och informerat beslut om att köpa, trots att 

informationen påverkar kursen negativt. Den förstnämnda produkten kommer att ha ett högre 

marknadsvärde än den sistnämnda, trots att det hade varit vice versa om all information om de 

båda produkterna varit offentliggjord.72  

 

Teorin om Market for lemons innebär således att, i ett klimat där ingen reglering om 

informationsgivning finns, finns det inget sätt för en investerare att avgöra om produkt A1 är 

bättre än produkt A2. Ponera att produkt A1 som är sämre än A2 borde kosta 10 kr, och produkt 

A2 20 kr. På grund av att investeraren inte har information nog för att veta vilken av produkterna 

som egentligen är värd mer måste investeraren välja mellan de två produkterna slumpmässigt. 

Marknadsekonomins mekanismer kommer således att styra priset baserat på den efterfrågan 

som finns, och eftersom investerare inte har något sätt att utvärdera utbudet och den osäkerhet 

på vilken kvalitet produkterna verkligen har, kommer priset för såväl produkt A1 som produkt 

A2 att styras mot ett medianvärde, vilket gör att priset för de båda till slut hamnar på 15 kr, trots 

det marknadsvärde som de skulle ha haft om all information varit offentliggjord.73  

 

I detta sammanhang är det vidare dessutom högst relevant att diskutera Eugene Famas Efficient 

Market Hypothesis (EMH), eftersom denna teori även den behandlar informationsgivningens 

roll på marknaden.74  

 

EMH utgår ifrån just perfekt information. Inom ramen för teorin kategoriseras marknadens 

effektivitet i olika nivåer baserat på hur mycket information marknaden har tillgång till. Det 

anses finnas tre nivåer av effektivitet – svag, semistark respektive stark. Marknadspriset på ett 

visst instrument presumeras vara en direkt reflektion av all information som kan påverka 

marknadskraften, eller efterfrågan. Marknadsekonomin anses således styra priset.75 

Svag marknadseffektivitet innebär att alla investerare inte har tillgång till all offentliggjord 

information, medan en semistark effektivitet kan åstadkommas av att alla investerare har det. 

                                                           
72 Åkerlof George, The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly 

Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), s. 488-500, s. 488 ff.  
73 Ibid, s. 488 ff.  
74 Eugene F. Fama, Journal of Finance, Vol. 25, utgåva 2, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth 

Annual Meeting of the American Finance Association New York, N.Y., 1969, s. 383–417, s. 383 ff.  
75 Ibid, s. 383 ff.  
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En stark effektivitet innebär att alla investerare har tillgång till all information, även s.k. 

insiderinformation – alltså sådan information som inte enligt lag ska offentliggöras. Slutsatsen 

är att det inte går att överlista marknaden, utan att använda sig av insiderinformation.76  

 

Teorin har emellertid fått hård kritik, och motståndarna menar att teorin inte på ett trovärdigt 

sätt reflekterar hur marknadspris sätts, eftersom det aldrig kan vara möjligt att alla potentiella 

investerare har samma information även om den är offentliggjord samt att ingen handel alls 

skulle äga rum i det fall stark effektivitet skulle uppnås, eftersom det då inte längre finns några 

incitament att handla. Kritikerna menar vidare att det faller på sin egen orimlighet att effektivitet 

är synonymt med total informationssymmetri eftersom effektivitet i sådant fall skulle innebära 

att handeln upphör.77 Kritikerna menar således att marknadsimperfektioner närmast är 

nödvändiga, eftersom handel med finansiella instrument saknar sådana incitament som utgörs 

av basala behov som motiverar köp av exempelvis livsmedel eller färdmedel. Det torde således 

inte vara särskilt långsökt att påstå att det enda incitamentet att sälja eller köpa ett visst specifikt 

instrument är att aktören åtminstone anser sig ha ett informationsövertag, eftersom köparen tror 

att värdet av aktuell produkt eller instrument kommer att öka eller redan är värt mer än säljaren 

anser.78 Värdet av finansiella instrument är, i förhållande till andra produkter, objektivt i högre 

grad och dessutom spekulativt, medan en köpare av livsmedel redan har som utgångspunkt att 

värdet av livsmedlet är mer värt än det pris köparen betalar och säljaren anser att livsmedlet är 

värt mindre, denna mellanskillnad av värde kallas kvasiränta och utgör ett subjektivt incitament 

till att köpa respektive sälja.79  

 

3.3.2.2 Lagstiftarens åtgärder för att tillgodose villkoret om perfekt information 

Mot bakgrund av bland annat de teorier som diskuteras i föregående avsnitt har lagstiftaren 

utformat diverse regelverk för att möta behovet av informationsgivningskrav i syfte att uppnå 

en effektiv inre marknad. Under de senaste åren har flera direktiv och förordningar trätt i kraft. 

                                                           
76 Begreppet insiderinformation definieras i Marknadsmissbruksförordningen nr 596/2014 (MAR). En person 

som har insiderinformation är hårt begränsad att handla, se vidare i avsnitt 3.3.2.2.  
77 Se exempelvis Lubove, Seth, Forbes 2002-11-11, Vol. 170 Utgåva 10, s. 162–164 om Josef Lakonishok och 

Eugene Fama. 
78 Demange, Gabrielle och Laroque, Guy, Finance and the economics of uncertainty, Blackwell Publishing, 

Oxford 2006, s. 87 ff.  
79 Se Mahoney Paul., Contract remedies: general, i De Geest (red.), Contract Law and Economics (2011), s. 155 

samt Dahlman, Christian, Glader, Marcus och Reidhav, David, Rättsekonomi – en introduktion, Studentlitteratur, 

Lund 2002, s. 76. 
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Direktiven och förordningarna framstår vara utformade för att lösa de problem som finns kvar 

och därmed lindra risken för en labil marknad och främja effektiviteten. Till stor del utgörs 

denna lagstiftning av informationsgivningskrav, oavsett om det gäller den information som 

alltid ska delges potentiella investerare inför handel eller den information som börsnoterade 

bolag ska offentliggöra. Denna reglering utgår alltså ifrån att informationsgivningen behöver 

regleras jämte sanktioner, eftersom detta i enlighet med teorierna som diskuterats krävs för att 

marknaden ska bli så effektiv som möjligt. Samtidigt presumeras att, genom att lagstiftaren 

möjliggör att investerare kan ta informerade beslut med insikt i hur den aktuella finansiella 

produkten fungerar, minskar risken för att olämpliga investeringar som ackumulerat kan leda 

till instabilitet på marknaden. Tillämpning av de ekonomiska teorierna om informationsgivning 

som diskuterats i detta kapitel ger att, utan att investeraren får erforderlig information om 

aktuella produkter, kan denne inte avgöra vilken produkt som besitter de kvaliteter som 

efterfrågas, eller i vart fall avgöra vilken produkt som medför en ’för’ hög riskexponering. Detta 

kan därtill leda till att prissättningen inte styrs av marknadens krafter, utan påverkas av enstaka 

aktörers bristfälliga informationsgivning. Lagstiftaren har således byggt ett system av 

skyddsreglering som säkerställer investerarens rätt till lättillgänglig och tydlig information.80  

 

I exempelvis MiFID II, som på ett övergripande sätt reglerar värdepappersmarknaden, är 

regleringen extensiv. Den information som värdepappersinstitut ska lämna till kunder eller 

presumtiva kunder ska lämnas i god tid innan dess att en investeringstjänst eller sidotjänst 

tillhandahålls, kraven avseende denna information är i MiFID II mer preciserade än tidigare. 

Information ska i begriplig form lämnas om värdepappersföretaget och dess tjänster, finansiella 

instrument och föreslagna placeringsstrategier, utförandeplatser och tillhörande avgifter. Med 

begriplig form menas att kund eller presumtiv kund ska ha rimlig möjlighet att förstå arten av 

en investeringstjänst och de finansiella instrument som erbjuds samt den risk som därtill är 

förknippad. Informationen ska innefatta vägledning och varningar kring de risker föreslagna 

placering eller instrument medför.81  

 

Avseende information om kostnader och avgifter ska värdepappersföretag informera kunder 

och presumtiva kunder om samtliga kostnader och tillhörande avgifter vilka inte är orsakade av 

                                                           
80 Se exv. skälen (3), (4) och (7) (MiFID II), skälen (2), (6), (10) (IDD) respektive skälen (4), (5) och (7) (MAR). 
81 Prop 2016/17:162, s. 364 ff samt Kommissionens delegerade förordning till MiFID II, bl.a. artiklarna 44-51. 
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marknadsrisk, informationen ska innebära att kunden vet vilken tjänst eller produkt som är 

kopplad till vilken kostnad samt betalningsvillkoren. Uppgifter om betalningar från tredjepart 

ska inkluderas. Avsikten är att kunden ska få full förståelse för hur avgiftsstrukturen ser ut samt 

den kumulativa effekten på avkastningen av investeringen. I det fall kunden så begär, ska 

information om varje enskild avgift lämnas. Information om detta ska lämnas till kunden 

regelbundet under investeringens varaktighet, åtminstone årligen.82 Utöver de generella kraven 

om informationsgivning, gäller även att värdepappersinstitut vid tillhandahållande av 

investeringstjänsten investeringsrådgivning i god tid ska informera kunder om huruvida 

rådgivningen tillhandahålls på oberoende grund eller inte. Information ska vidare lämnas om 

analysen och urvalet finansiella instrument som rådgivningen föregåtts av och grundats på samt 

om institutet regelbundet kommer att bedöma lämpligheten för kunden av de finansiella 

instrument som det rekommenderar.83 

 

Många av de krav som följer av MiFID II återfinns även i IDD, detta direktiv är i allt väsentligt 

försäkringsmarknadens motsvarighet till MiFID II, även om vissa skillnader finns avseende de 

tekniska aspekterna. Skyddsreglerna i IDD behandlar framförallt informationen som ges till 

potentiella kunder, och lägger även det vikt vid tydlighet och tillgänglighet.84 

 

Informationsgivning är vidare reglerat i MARn och tillhörande direktiv om påföljder (MAD II). 

Dessa rättsakter hade till syfte att stärka marknadsintegriteten.85 Förordningen definierar bland 

annat insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation.86 

Vidare innehåller förordningen förbud mot nämnda förfaranden.87 Skälen till förordningen 

anger att förordningen kommit till för att säkra en integrerad, effektiv och öppen finansmarknad 

med marknadsintegritet.88  

 

                                                           
82 Kommissionens delegerade förordning till MiFID II, bl.a. artiklarna 44–51 samt prop 2016/17:162, s. 364 ff. 
83 Prop 2016/17:162, s. 368 samt Kommissionens delegerande förordning till MiFID II, artiklarna 52 och 53 

samt MiFID II, artikel 24.4.  
84 Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (IDD), 

artiklarna 17–18.  
85 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/57/EU om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (MAD 

II), skäl (1) samt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 596/2014 (MAR), skäl (1–2). 
86 MAR, se bland annat artiklarna 7–10 samt 12.   
87 MAR, se bland annat artiklarna 13–15.   
88 MAR, särskilt artiklarna 1–2.  
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Sammanfattningsvis är gemensamt för de rättsakter som här kort redogjorts för lagstiftarens 

inställning till informationsgivning. Stort engagemang ägnas åt säkra att investerare alltid kan 

lita på marknaden och dess aktörer, samt att investerare kan förstå den information som 

tillhandahålls. Lagstiftarens incitament får anses vara att skapa en enhetlig marknad där alla 

aktörer har samma förutsättningar att producera, emittera, distribuera och handla finansiella 

instrument, samtidigt som överdrivet riskfyllda investeringar i förhållande till investeraren, 

undviks. Just informationsgivning och regleringen av denna är särskilt talade i detta avseende, 

något som tyder på att lagstiftaren tar de teorier om informationsgivning som diskuterats för 

sanning och reglerar i enlighet med teorierna i syfte att uppnå en effektiv marknad där 

marknadskrafterna ges utrymme att styra marknaden till jämvikt.   

 

3.3.3 Perfekt konkurrens 

3.3.3.1 Utbudet på en marknad i jämvikt 

För att perfekt konkurrens ska föreligga, och marknaden därvid ska ha förutsättningar att uppnå 

jämviktsläge, fordras att ingen producent eller konsument har inflytande nog att självständigt 

påverka pris eller utbud.89 I stort innebär detta att utbudet av en viss vara eller tjänst måste vara 

stort, eller att det i vart fall finns perfekta substitut. Det fordrar också att tillträde till och utträde 

från marknaden är helt fritt.90  

 

I det fall regelverksmiljön inte tillåter att substitutprodukter produceras, riskerar utvecklingen 

att avstanna och investerares möjlighet till bästa möjliga utfall kopplat till investeringar kan inte 

anses tillgodosett. Vad gäller finansområdet kan substitutprodukter och vilka produkter som 

kan anses vara substitut åt varandra diskuteras. Å ena sidan kan det framstå som relativt 

lättillgängligt att jämföra olika tillgångsslag med varandra, och att dessa får anses utgöra 

varandras substitut. Å andra sidan kan det också vara intressant att snarare undersöka om det är 

rimligare att jämföra olika produkters avkastnings- respektive riskprofiler, och därmed låta 

produkter med liknande sådana profiler vara substitut åt varandra, trots att de kanske tillhör 

olika tillgångsslag.91 

                                                           
89 Barucci, Emilio och Fontana, Claudio, Financial Markets Theory, Springer-Verlag, London 2017, s. 13.  
90 Dahlman, Christian, Glader, Marcus och Reidhav, David, Rättsekonomi – en introduktion, Studentlitteratur, 

Lund 2002, s. 134 samt Barucci, Emilio och Fontana, Claudio, Financial Markets Theory, Springer-Verlag, 

London 2017, s. 13. 
91 Barucci, Emilio och Fontana, Claudio, Financial Markets Theory, Springer-Verlag, London 2017, s. 13. 
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I det fall olika tillgångsslag ska anses vara varandras substitut skulle det innebära att aktie X 

och aktie Y i allt väsentligt kan ersätta varandra. Säg exempelvis att Bolag X som är emittent 

av aktie X generellt i fråga om omsättning och årlig vinst liknar Bolag Y och således aktie Y, 

men att Bolag X har beslutat om att återinvestera vinsten i bolaget för att finansiera en ny 

satsning, medan Bolag Y har en ambition att hålla sina ägare nöjda genom att hålla de årliga 

utdelningarna så höga som möjligt istället för att behålla kapitalet i verksamheten så föreligger 

trots allt en stor skillnad, från en potentiell investerares perspektiv. Trots att bolagen liknar 

varandra sett till omsättning och årlig vinst så kommer kapitalet som återbetalas till ägarna 

årligen se annorlunda ut. I och med att Bolag X planerar att göra en investering och därför ger 

avkall på sina utdelningar, kan också risken komma att öka.92 

 

Bolag X och Y är som företag likvärdiga – men risk och avkastning kopplat till en investering 

i deras respektive aktier ser således helt olika ut. En investerare som äger aktie X, men som är 

intresserad av årlig avkastning i form av utdelningar, borde mot bakgrund av ovan kunna välja 

att sälja aktie X och istället köpa aktie Y, varför aktie X och Y torde kunna betraktas som 

substitut. Med detta inte sagt att ovan angivet exempel inte lämpar sig väl vid undersökning av 

huruvida exempelvis en fond med liknande risk- och avkastningsprofil kan vara substitut för en 

aktie som aktie Y i exemplet. Det bör inte uteslutas att en investerare i viss mån torde, på 

grundval av det mest basala antagandet - att denne kommer att välja det handlingsalternativ 

som gynnar denne ekonomiskt, kommer att se bortom tillgångsslaget och välja en annan typ av 

investeringsprodukt om risk- och avkastningsprofilen av den produkten passar investerarens 

preferenser bättre. Perfekta substitut borde således kunna sägas utgöras av liknande risk- och 

avkastningsprofiler, andra egenskaper som eventuella utdelningar och tidsaspekter torde 

emellertid även dem påverka vilket alternativ en given investerare väljer.93  

 

3.3.3.2 Innovationens roll i effektiviteten 

Samhällsekonomin främjas genom att nya produkter och produktionssätt introduceras på 

marknaden och att resurser i denna process används på ett effektivt sätt. Den dynamiska 

                                                           
92 Jfr exv. Mathis, Klaus, Efficiency instead of justice? Searching for the Philosophical Foundations of the 

Economic Analysis of Law, Springer, Lucerne 2009, s. 77.  
93 Barucci, Emilio och Fontana, Claudio, Financial Markets Theory, Springer-Verlag, London 2017, s. 14.  
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utvecklingen kräver incitament för producenterna att arbeta innovativt, eftersom nya 

investeringar i utveckling inte kan täckas av marginalkostnadsprissättning. Incitamenten måste 

således ligga i en ambition att förvärva och bibehålla marknadsandelar och således konkurrera 

med hjälp av ren effektivitet, snarare än prissänkningar. Att exempelvis kunna höja sin 

produktionsvolym till samma kostnad som tidigare på grund av innovativa lösningar kopplade 

till tidigare investeringar eller helt enkelt förbättra produktens kvalitet till ett nytt marginellt 

högre pris är effekter av dynamisk effektivitet.94 Lagstiftaren måste, mot bakgrund av detta, 

iaktta noggrannhet och eftertänksamhet vid stiftande av unionsomfattande regleringar. I det fall 

syftet är att uppnå perfekt konkurrens i den mån som är möjlig, får inte innovation och därmed 

effektivitet tvingas ge vika till förmån för vidsträckt och djupgående reglering.95  

 

Teorin om dynamisk effektivitet ska i mitt tycke diskuteras utifrån presumtionen att sådan 

effektivitet fordrar en marknadsmiljö som främjar innovation. Innovationen utgör en viktig 

parameter av utvecklingen av marknaden. För att kunna möta efterfrågan och kontinuerligt 

förbättra de produkter som finns på marknaden krävs det att reglerverksmiljön inte utgör ett 

hinder. Hinder för innovation torde, på samma sätt som diskuterats i kapitel två, utgöra ett icke-

önskvärt handelshinder. Kommissionen definierar innovation som utgångspunkten för tillväxt 

och menar att skapandet av nya, eller utvecklandet av befintliga, produkter är en av de viktiga 

grundpelarna i innovationen.96 Unionsomfattande finansiell lagstiftning borde således främja 

innovationen genom att möjliggöra kreativitet och förenkla, eller i vart fall inte försvåra, 

omständigheterna som föreligger härvid.97 

 

Innovation är en viktig del i fråga om effektivitet på grund av dess stora betydelse avseende 

konkurrens och tillväxt. Dynamisk effektivitet förutsätter, som diskuterats, att resurseffektiv 

innovation möjliggörs. Kommissionen har exempelvis publicerat Innovationsunionen. I denna 

handbok lägger kommissionen vikt vid innovationens stora betydelse för ekonomisk tillväxt.98  

                                                           
94 Dahlman, Christian, Glader, Marcus och Reidhav, David, Rättsekonomi – en introduktion, Studentlitteratur, 

Lund 2002, s. 139 ff.  
95 Ibid, s. 656 ff.  
96 Europeiska kommissionen, Innovationsunionen – en fickguide om ett av Europa 2020-strategins initiativ, 

Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg 2013, s. 4 ff.  
97 Jfr OECD, The OECD Innovation Strategy: getting a head start on tomorrow, 2010, s. 1 ff.  
98 OECD, The OECD Innovation Strategy: getting a head start on tomorrow, 2010, s 1 ff jämte Europeiska 

kommissionen, Innovationsunionen – en fickguide om ett av Europa 2020-strategins initiativ, Europeiska 

unionens publikationsbyrå, Luxemburg 2013, s 2.  
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Vidare läggs tyngd vid det faktum att nya produkter alltid måste produceras, och att befintliga 

produkter måste ha utrymme att utvecklas.99 Reglering som skyddar företag från konkurrens, 

hindrar företag från att växa och exploatera nya marknader samt bidrar till att företag blir mindre 

kapabla att anpassa sig till teknologiska förändringar eller konsumenters behov är sådan 

överreglering som hämmar effektiviteten.100  

 

I efterdyningarna av den finansiella krisen år 2008 var oron stor för att lagstiftaren skulle ta till 

sådana medel för att uppnå stabilitet, att innovationen och utvecklingen skulle avstanna. På 

grund av detta gjordes på uppdrag av regeringen en fristående utredning av hur hög regelbörda 

påverkar företag och vilken effekt det i sin tur har på tillväxten.101 Utredningen gav bland annat 

att hög regelbörda, eller överreglering, påverkar inträdet av nya företag negativt och på så sätt 

bidrar till försämrat konkurrenstryck och entreprenörskap. Det gjordes i samband med detta en 

empirisk analys som bland annat visade att länder med låg regelbörda har en snabbare 

ekonomisk tillväxt i BNP per capita.102 Regleringar har såväl direkta som indirekta effekter på 

den ekonomiska tillväxten, varför effekterna kan vara svåra att mäta. Världsbanken har 

utvecklat en metod härtill som mäter olika delkomponenter vilket utmynnar i en rankning av 

hur lätt det är att bedriva näringsverksamhet i respektive land. Några av dessa komponenter är 

exempelvis tillgång till finansiering, investerarskydd och handelshinder. Utgångspunkten vad 

gäller finansiering och investerarskydd är att det ska finnas nog med incitament att investera i 

bolag ur ett avkastningsperspektiv, vilket driver den finansiella marknaden framåt, samtidigt 

som investerarskyddet är tillräckligt för att investerare ska ha förtroende för 

värdepappersmarknadens integritet och våga bära risken som kommer med en investering.103 

 

3.4 Informationsgivningskravens relation till effektivitet på den inre marknaden 

I detta kapitel diskuteras informationsgivning i förhållande till ekonomisk effektivitet i form av 

perfekt konkurrens samt den reglering som dessa omständigheter utgör en grund för. De 

                                                           
99 Europeiska kommissionen, Innovationsunionen – en fickguide om ett av Europa 2020-strategins initiativ, 

Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg 2013, s. 4 ff.  
100 OECD, Regulatory Reform and Competiveness in Europé, 2000, s. 2 ff.  
101 Dnr 2010/017. 
102 Dnr 2010/017 s. 8.  
103 Dnr 2010/017, s. 20 ff.  
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tongivande teorierna på området ger vid handen att ett antal omständigheter måste föreligga för 

att marknaden ska uppnå ett optimalt tillstånd effektivitetsmässigt. Enligt Pareto-kriteriet är en 

effektiv marknad en marknad i jämvikt. För att jämvikt ska uppnås krävs bland annat att perfekt 

konkurrens föreligger. Hur perfekt konkurrens ska definieras och därtill uppnås är till stor del 

att härleda till informationsgivning. Perfekt konkurrens kräver perfekt information, vilket 

tydligt återspeglas i lagstiftarens åtgärder.  

 

I sammanhanget diskuteras dynamisk effektivitet, vilket i stor mån behandlar utbud; teorin om 

dynamisk effektivitet lägger stor vikt vid det faktum att en effektiv marknad kräver att nya 

produkter introduceras på marknaden och att resurserna i denna process används på ett effektivt 

sätt. Detta torde tala för att även informationsgivningsreglering måste gynna, eller i vart fall 

inte försvåra, innovation. Det innebär att lagstiftningen inte enbart måste möjliggöra 

innovation, utan också förhindra att innovationen på grund av lagstiftningen kräver så mycket 

resurser att producenterna inte kan eller har nog incitament för att driva utvecklingen framåt. 

Lagstiftningen i sig bör alltså inte medföra att aktörerna på marknaden inte kan producera nya 

produkter och introducera dessa på grund av för stora kostnader vilka är att härleda till 

regleringen. Till detta kan förutsättningen om perfekta substitut kopplas. Även om perfekta 

substitut inte nödvändigtvis fordrar innovation, måste aktörer kunna producera, för dem, nya 

produkter för att möta efterfrågan efter substitutprodukter.  

 

Informationsgivningen är extensivt reglerat, något som förutom det ovan sagda, framstår som 

logiskt mot bakgrund av diskussionen i detta kapitel. Teorierna innebär i stort att information, 

genom att människor förutsätts handla rationellt, alltid kommer leda till rättvisande priser där 

efterfrågan och utbud styr vilka produkter som handlas. Lagstadgade krav på 

informationsgivning och sanktioner därtill förutsätts skapa effektiv marknadskraft. Kritikerna 

av EMH menar dock, som nämnt, att om teorin hade haft full bäring i sammanhanget hade 

incitamenten att handla finansiella instrument inte funnits, eller i vart fall minskat.  

 

I linje med dessa kritiker anser jag att informationsasymmetri, i vart fall till någon del, krävs 

för att incitamenten till handel på de finansiella marknaderna ska kvarstå. I förhållande till 

Pareto-kriteriet innebär det att marknadsimperfektioner på finansmarknaden är nödvändiga, 
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eftersom sådana incitament som är att härleda till basala behov vilka annars driver en marknad 

saknas. Det är dock svårt att ansluta sig till att informationsgivningskraven av denna anledning 

ska begränsas med hänvisning till såväl effektivitetsteorierna som stabilitetsaspekten.  

 

Omständigheterna tillåter emellertid mot bakgrund av effektivitetsteorierna en diskussion om 

huruvida varje nationell marknad fordrar samma typ av informationsgivningskrav för att uppnå 

effektivitet. Med hänvisning till diskussionen kring harmonisering av regleringen av de 

finansiella marknaderna i kapitel två kan det i vart fall ifrågasättas huruvida extensiv 

harmonisering av informationsgivningskrav alltid leder till effektivitet. I det fall en 

medlemsstats effektivitet hämmas på grund av exempelvis strypt utbud, måste effektiviteten på 

den inre marknaden i sin helhet anses komma att gynnas tack vare regleringen för att den ska 

vara ändamålsenlig. Som anfört måste lagstiftaren således finna att det faktum att effektiviteten 

på en del av marknaden missgynnas är ett nödvändigt ont, eftersom regleringen bevisligen görs 

i effektivitetssyften och mot bakgrund av de ekonomiska antaganden om hur effektivitet uppnås 

som diskuterats.  

 

I det fall lagstiftaren ämnar låta effektiviteten på de nationella marknaderna ge vika för att den 

inre marknaden ska förbättras och effektiviseras måste regleringen i ljuset av dess syften och 

teorierna som ligger till grund för densamma anses försvarbar och tämligen träffsäker. 

Anslutning till denna ståndpunkt förutsätter emellertid anslutning till det faktum att, som 

diskuteras i kapitel två, en ’hel’ kan bli starkare av att försvaga en ’del’. Det torde dock vara 

uppenbart att lagstiftaren förvisso inte anser att försämrad effektivitet på nationell marknad 

innebär att den försvagas utan att medlemsstaternas inhemska marknader måste förändras för 

att ge utrymme åt en inre marknad där alla EU-medborgare utgör marknadskraften som styr 

marknaden. Här angivet innebär emellertid att de nationella marknaderna får betala priset för 

den enhetliga inre marknadens effektivitet och stabilitet. Det framstår i mitt tycke som svårt att 

återfinna grunden till denna ståndpunkt i ekonomiska teorier i det fall det drabbar de nationella 

marknadernas utbud i stor utsträckning. Det torde vidare inte vara omöjligt att undanröja 

handelshinder och möjliggöra aktörer att köpa och sälja finansiella produkter bortom nationella 

gränser samtidigt som utbudet av inhemska produkter får utrymme att produceras. Här angivet 

föranleder diskussionen som följer i kapitel fyra.   
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4 Informationsgivningskraven i PRIIPs-förordningen  

4.1 Förordningens innehåll  

4.1.1 Syfte och tillämpningsområde 

PRIIPs-förordningen är ett prov på extensiv informationsgivningsreglering. Förordningen 

trädde i kraft 1 januari 2018 och reglerar framtagandet och tillhandahållandet av faktablad för 

paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella 

investerare.104 Sådana produkter som omfattas av förordningen kallas PRIIP-produkter (eller 

produkter). Förordningen ska tillämpas på utvecklare av PRIIP-produkter och personer som ger 

råd om eller säljer produkterna.  Anledningen till att det ansetts finnas ett behov av sådan 

reglering är att icke-professionella investerare allt oftare erbjuds olika paketerade och 

försäkringsbaserade investeringsprodukter när de överväger att göra en investering. 

Produkterna kan ofta vara av komplicerad och svårbegriplig karaktär, och kombineras inte 

sällan med försäkringsskydd. Syftet med förordningen är att samordna den information som ges 

till investerare som erbjuds PRIIP-produkterna, och därmed hjälpa investerare att förstå 

produkten och dess särdrag. Förordningen har således till syfte att förhindra att investerare 

investerar i PRIIP-produkter utan att ha förstått hur produkten fungerar, och således förstått 

riskerna och kostnaderna kopplade till den. Förordningen har, särskilt i efterdyningarna av 

finanskrisen, till syfte att, genom att reglera vilken informationsgivning som ett köp av en 

PRIIP-produkt ska föregås av, skydda investerare och återvinna förtroende för marknaden. I 

och med att det tidigare inte funnits någon enhetlig reglering för produkterna, ämnas med 

förordningen att jämna ut de skillnader som idag kan ge upphov till hinder för en öppen inre 

marknad. Med likvärdiga förutsättningar ska investerarskyddet också bli enhetligt i unionen. 

Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Finansinspektionen.105  

 

För att förhindra avvikelser i nationella bestämmelser samt produkter emellan ansågs det 

nödvändigt att reglera öppenheten och insynen för alla aktörer på EU:s marknad med en 

förordning, vilken har direkt effekt. Ambitionen är att harmonisera regelverksmiljön för PRIIP-

produkterna fullt ut.106 

 

                                                           
104 PRIIPs-förordningen, artikel 34. 
105 PRIIPs-förordningen, skäl (1), (2), (3).  
106 PRIIPs-förordningen, skäl (4). 
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Förordningen tillämpas på samtliga produkter som utvecklas för att ge icke-professionella 

investerare investeringsmöjligheter där det belopp som ska återbetalas till investeraren kan 

fluktuera på grund av exponering mot referensvärden eller resultatet av en eller flera tillgångar 

som inte köps direkt av den icke-professionella investeraren. Förordningen tillämpas inte på 

försäkringsprodukter som inte erbjuder investeringsmöjligheter och insättningar som endast är 

ränteexponerade. 107 

 

Förordningens tillämpningsområde planeras utökas över tid. Kollektiva investeringar i 

överlåtbara värdepapper (fondföretag) utgör sådana investeringsprodukter som avses i 

förordningen. Det har dock ansetts proportionellt att medge fondföretagen en övergångsperiod 

på fem år under vilken period fonder inte omfattas. Övergångsperioden gäller även för 

förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer fonder som inte 

är fondföretag.108 

 

4.1.2 PRIIP-produkter 

I förordningen omfattar begreppet PRIIP-produkter bland annat investeringsprodukter såsom 

investeringsfonder, livförsäkringar med investeringsinslag, strukturerade produkter och 

strukturerade insättningar. För alla dessa produkter är investeringarna inte av direkt slag, som 

vid köp eller innehav av själva tillgångarna. I stället inträder de mellan investeraren och 

marknaderna genom en process, där tillgångar paketeras eller läggs ihop för att skapa andra 

exponeringar, tillhandahålla andra produktegenskaper eller åstadkomma andra 

kostnadsstrukturer än vid ett direkt innehav. 109 Paketering av finansiella instrument kan göra 

det möjligt för icke-professionella investerare att använda investeringsstrategier som annars 

skulle vara omöjliga eller opraktiska, men kan också kräva att ytterligare information görs 

tillgänglig, särskilt för att det ska gå att jämföra olika sätt att paketera investeringar.110 

 

 

                                                           
107 PRIIPs-förordningen, skäl (7).  
108 PRIIPs-förordningen, skäl (35).  
109 PRIIPs-förordningen, skäl (1 och 6).  
110 PRIIPs-förordningen, skäl (6). 
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I förordningen definieras paketerad investeringsprodukt för icke-professionella investerare 

eller Prip-produkt som en investering, där, oberoende av investeringens rättsliga form, det 

belopp som ska betalas tillbaka till den icke-professionella investeraren är föremål för 

fluktuation på grund av exponering mot referensvärden eller avkastningen på en eller flera 

tillgångar som inte köps direkt av den icke-professionella investeraren.111 En 

försäkringsbaserad investeringsprodukt definieras som en försäkringsprodukt med en löptid 

eller ett återköpsvärde vars löptid eller återköpsvärde helt eller delvis är direkt eller indirekt 

exponerat mot marknadsfluktuationer. En paketerad och försäkringsbaserad 

investeringsprodukt för icke-professionella investerare eller PRIIP-produkt definieras som en 

produkt som utgörs av en eller både av en Prip-produkt och en försäkringsbaserad 

investeringsprodukt.112  

 

Personer som utvecklar, ger råd om eller säljer paketerade och försäkringsbaserade 

investeringsprodukter för icke-professionella investerare ansvarar för att bedöma vilka 

produkter som ska anses vara en PRIIP-produkt i enlighet med förordningen.113 Produkter som 

erbjuds investerare utan ersättning kräver inga medföljande faktablad.114 

 

4.1.3 Om Key Information Document  

Innan en PRIIP-produkt görs tillgänglig för icke-professionella investerare ska utvecklaren av 

produkten utforma ett Key Information Document (faktablad eller KID) för den och 

offentliggöra detta dokument på sin webbplats. Medlemsstater får kräva att PRIIP-

produktutvecklaren eller den person som säljer en PRIIP-produkt lämnar förhandsinformation 

om faktabladet till den behöriga myndigheten för PRIIP-produkter som marknadsförs i den 

medlemsstaten.115 

                                                           
111 PRIIPs-förordningen, artikel 4 punkt 1.  
112 PRIIPs-förordningen, artikel 4 punkt 2 och 3.  
113 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av PRIIPs-förordningen, punkt 5. 
114 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av PRIIPs-förordningen, punkt 6.  
115 Med icke-professionell investerare menas en icke-professionell kund enligt MiFID II artikel 30 punkten 2, 

samt bilaga II punkterna 1-2 jämte lagen om värdepappersmarknaden (2007:528), 9 kap 3§ och/eller en kund i 

den mening som avses i försäkringsförmedlingsdirektivet, om kunden inte räknas som professionell kund enligt 

definitionen i MiFID II; Definition från PRIIPs-förordningen, artikel 4 punkt 6; PRIIPS-förordningen, artikel 5.; 

Med utvecklare av paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare 

eller PRIIP-produktutvecklare menas en enhet som utvecklar en PRIIP-produkt och en enhet som ändrar en 

befintlig PRIIP-produkt, bland annat, men inte endast, genom att förändra dess risk- och avkastningsprofil eller 

kostnaderna vid en investering i PRIIP-produkten.; En person som säljer PRIIP-produkter är en person som 

erbjuder eller ingår avtal avseende PRIIP-produkter med en icke-professionell investerare. 
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KID ska fungera som informationsunderlag före ingående av avtal som produkten är föremål 

för och ska vara korrekt, rättvisande och tydligt. KID får inte vara vilseledande, utan ska ge 

basfakta och överensstämma med alla bindande avtalshandlingar kopplade till produkten och 

dess villkor och bestämmelser.116 KID ska vara ett fristående dokument, tydligt åtskilt från 

marknadsföringsmaterial. Det ska inte innehålla hänvisningar till marknadsföringsmaterial, 

men det får emellertid innehålla hänvisningar till andra dokument inbegripet prospekt där så är 

aktuellt. Sådana hänvisningar ska röra information som ska ingå i faktabladet i enlighet med 

förordningen.117 I det fall KID inte kan vara ett fristående kortfattat dokument eftersom 

investerare erbjuds en rad alternativa investeringar ska KID innehålla åtminstone en generisk 

beskrivning av de underliggande investeringsalternativen och ange var och hur närmare 

informationsunderlag kan hittas före ingående av avtal rörande de investeringsprodukter som 

stöder de underliggande investeringsalternativen. Här medges således ett undantag för 

situationer då en produkts karaktär gör det svårt eller omöjligt att utforma en KID så som följer 

av huvudreglerna i förordningen.118  

 

KID ska annars vara ett kort dokument som är koncist avfattat på högst tre utskrivna A4-sidor, 

som underlättar jämförelser.119 KID ska presenteras och utformas så att det är lättläst, med 

tillräckligt stora tecken. Det ska inriktas på de basfakta som icke-professionella investerare 

behöver samt vara klart formulerat och skrivet på ett språk och i en stil som förmedlar 

information på ett sätt som underlättar förståelse, och som är klart, koncist och begripligt. Om 

färger används i faktabladet får de inte minska informationens begriplighet om faktabladet 

skulle tryckas eller kopieras i svartvitt. I det fall utvecklaren av produkten använder sitt eller 

sin koncerns företagsnamn eller logotyp i faktabladet får detta inte avleda den icke-

professionella investerarens uppmärksamhet från informationen i faktabladet eller göra texten 

otydlig.120 

 

KID ska vara avfattat på åtminstone ett av de officiella språken som används i den del av 

medlemsstaten där produkten distribueras, eller på ett annat språk som godtas av de behöriga 

                                                           
116 Kommissionens delegerade förordning till PRIIPs-förordningen, skäl (2). 
117 PRIIPS-förordningen, artikel 6 punkterna 1 och 2.  
118 PRIIPS-förordningen, artikel 6 punkt 3.  
119 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av PRIIPs-förordningen, punkt 21. 
120 PRIIPs-förordningen, artikel 6 punkterna 4,5,6.  
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myndigheterna i den medlemsstaten, eller översättas till något av dessa språk. Översättningen 

ska troget och korrekt återge innehållet i originalfaktabladet. I det fall produkten lanseras genom 

marknadsföringsmaterial på visst språk ska det finnas KID på motsvarande språk.121 KID ska 

finnas tillgänglig på det officiella språk som talas i varje medlemsstat där produkten erbjuds.122 

Titeln faktablad ska återges tydligt överst på första sidan i faktabladet, informationen i ska 

presenteras i en viss ordningsföljd, vilken stipuleras i förordningen. 123  

 

Faktabladet ska vidare ange följande information:  

- Namn på produkten.  

- Namn på produktutvecklaren och dennes kontaktuppgifter. 

- Information om den myndighet som är behörig. 

- I tillämpliga fall ska en varning om att produkten inte är enkel och kan vara svår att förstå vara med. 

- Ett avsnitt innehållande information om produktens natur och huvuddrag, inklusive typen av produkt, 

produktens syften och hur dessa uppnås tillsammans med en beskrivning av de underliggande 

instrumenten eller referensvärden som inbegriper en specificering av de marknader där produkten 

investerar, mm.  

- En beskrivning av den typ av investerare produkten är avsedd för, särskilt i fråga om förmåga att bära 

förluster på investeringar och investeringshorisont. 

- Uppgifter om försäkringsförmåner i tillämpliga fall. 

- Produktens löptid där sådan är känd. 

- Ett avsnitt innehållande en kortfattad beskrivning av risk- och avkastningsprofilen med sammanfattande 

riskindikator kompletterad av en beskrivande förklaring av den indikatorn och dess huvudsakliga 

begränsningar samt en beskrivande förklaring av materiellt relevanta risker med produkten som inte 

tillräckligt fångas upp av den sammanfattande riskindikatorn. Tillsammans med detta ska den möjliga 

maximala förlusten av investerat kapital inbegripet information om huruvida allt investerat kapital kan 

gå förlorat, om investeraren bär riskerna för tillkommande finansiella åtaganden eller skyldigheter, samt 

i tillämpliga fall huruvida produkten innefattar kapitalskydd mot marknadsrisken och närmare 

upplysningar om täckning och begränsningar. Vidare ska detta avsnitt innehålla lämpliga resultatscenarier 

och de antaganden som ligger till grund för dem, i tillämpliga fall upplysningar om villkoren för 

avkastning eller inbyggda resultattak samt en förklaring om att skattelagstiftningen kan inverka på den 

faktiska utbetalningen.   

- Ett avsnitt som förklarar vad som händer om utvecklaren av produkten inte kan göra några utbetalningar 

innehållande vilka garantier som finns mm.  

                                                           
121 PRIIPs-förordningen, artikel 7. 
122 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av PRIIPs-förordningen, punkt 14.  
123 PRIIPs-förordningen, artikel 8 punkt 1.  
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- Upplysningar om alla direkta och indirekta kostnader. 

- Ett avsnitt om hur länge investeraren bör behålla Produkten och huruvida denne kan ta ut pengar i förtid 

inklusive ångerfrist och uppsägningstid samt rekommenderat innehavstid. 

- Information om hur investeraren kan klaga.  

- Övrig relevant information.124 

 

Avseende marknadsföringsmaterial får sådant inte innehålla särskild information om produkten 

som strider mot informationen i faktabladet eller minskar dess betydelse. Materialet ska 

innehålla upplysningar om att ett faktablad finns och var den finns. 125 

 

Produktutvecklaren ska regelbundet se över informationen i faktabladet och ändra detta om 

översynen visar att så krävs. 126 Den ändrade versionen ska göras tillgänglig direkt. I det fall 

någon annan än den person som till en början utvecklade produkten ändrar den, ska även de 

anses vara utvecklare av produkten.127 Sådana ändringar som avses är exempelvis ändring av 

produktens avkastnings- eller riskprofil, eller kostnader.128 Ändringar får enbart göras 

efterföljande sådan översyn som här avses, ett faktablad får efter offentliggörande annars aldrig 

ändras.129 

 

En person som ger råd om eller säljer en produkt ska tillhandahålla faktabladet i god tid innan 

investerare eller fullmaktshavare binds av något avtal eller erbjudande gällande produkten. 

Under villkoren att avtalet på investerarens initiativ sker genom teknik för 

distanskommunikation samt att investeraren är informerad om att faktabladet inte kan 

tillhandahållas i god tid och samtycker till att avtal ska slutas innan får tillhandahållandet av 

faktabladet får faktabladet lämnas efter avtalets ingående. Tillhandahållandet av faktabladet ska 

vara kostnadsfritt, och ska ske på papper, ett annat varaktigt medium eller en webbplats.130 

                                                           
124 Samtliga dessa punkter finns angivna i PRIIPs-förordningen, artikel 8 punkt 3. Se även närmare beskrivningar 

av innehållet i Kommissionens delegerade förordning till PRIIPs-förordningen, artiklarna 3–8.  
125 PRIIPs-förordningen, artikel 9.  
126 PRIIPs-förordningen, artikel 10.  
127 PRIIPs-förordningen, artikel 4.4. 
128 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av PRIIPs-förordningen, punkt 9.  
129 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av PRIIPs-förordningen, punkt 20.  
130 Ett varaktigt medium definieras som varje medel som gör det möjligt för en investerare att bevara information, 

som riktas till denne personligen, på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden under en tid som är 

lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen och som tillåter oförändrad återgivning av den 

bevarade informationen, se PRIIPs-förordningen, artikel 4 punkt 7 och vidare Europaparlamentets och rådets 
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Faktabladet får enbart tillhandahållas under villkor som gör sådant tillhandahållande 

lämpligt.131 

 

4.1.4 Påföljder vid åsidosättande av förordningens krav 

Produktutvecklaren kan inte hållas skadeståndsansvarig endast på grund av faktabladet eller 

översättningar av detta såvida det inte är vilseledande, innehåller felaktigheter eller är oförenligt 

med relevanta delar av rättsligt bindande handlingar med informationsunderlag inför ingående 

av avtal eller avtalshandlingar. I det fall en investerare visar att förlust uppkommit till följd av 

att denne förlitat sig på ett faktablad som visat sig vara felaktigt kan den kräva skadestånd på 

den grunden.132 Förordningen reglerar vidare klagomål, rättslig prövning, samarbete och tillsyn. 

I kapitel V regleras administrativa sanktioner och andra åtgärder vid överträdelse. 133 

 

4.1.5 Undantagsregler för vissa typer av PRIIP-produkter 

I det fall en PRIIP-produkt innehåller flera investeringsalternativ på så sätt att det inte är möjligt 

att tillhandahålla all information som avses i förordningen för varje underliggande 

investeringsalternativ i ett enda fristående, kortfattat dokument finns möjlighet till undantag.134 

I sådant fall ska utvecklaren av produkten: 1) upprätta ett faktablad för varje underliggande 

investeringsmöjlighet i produkten som även innehåller information om produkten såsom 

angetts i avsnitt 4.1.3 eller, 2) upprätta ett allmänt faktablad som beskriver produkten.135 Även 

om ett sådant allmänt faktablad utformas, måste alla andra förhållningsregler iakttas. Produkten 

ska då således beskrivas, men varje underliggande investeringsalternativ måste inte i detalj 

redogöras för inom formkraven för ett faktablad.136  

 

Ett faktablad för en produkt som erbjuder många underliggande investeringsalternativ kan inte 

ha samma utformning som ett faktablad för andra produkter – eftersom varje sådant 

investeringsalternativ har en egen risk-, resultat-, och kostnadsprofil. All information kan 

                                                           
direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar 

i överlåtbara värdepapper (fondföretag), artikel 2.1 m.  
131 Exv. om investeraren fått välja medium själv. PRIIPs-förordningen, artikel 14.  
132 PRIIPs-förordningen, artikel 11.  
133 PRIIPs-förordningen, kapitel IV respektive kapitel V.  
134 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av PRIIPs-förordningen, punkt 7.  
135 Kommissionens delegerade förordning till PRIIPs-förordningen, artikel 10.  
136 Kommissionens delegerade förordning till PRIIPs-förordningen, artikel 10. 
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således inte tillhandahållas i enlighet med de specifika reglerna i förordningen, varför 

utvecklaren av produkten om det är lämpligt ska utveckla ett faktablad för varje alternativ, dessa 

faktablad ska då även innehålla allmän information om produkten.137 

 

I det fall utvecklaren av produkten inte bedömer att detta är lämpligt bör särskild information 

om de underliggande investeringsalternativen och allmän information om produkten 

tillhandahållas var för sig. För att undvika missförstånd bör den allmänna informationen om 

produkten i faktabladet ange skalan när det gäller risk, resultat och kostnader som kan förväntas 

för de olika underliggande investeringsalternativ som erbjuds. Den särskilda informationen bör 

dessutom alltid inbegripa egenskaperna hos den produkt genom vilken de underliggande 

investeringsalternativen erbjuds. Sådan särskild information kan tillhandahållas genom ett enda 

dokument med nödvändig information om de underliggande investeringsalternativen eller 

genom individuella dokument för respektive investeringsalternativen.138 

 

4.2 Om effekten av informationsgivningskraven på den svenska marknaden   

I detta kapitel redogörs för PRIIPs-förordningens detaljrika krav avseende informationsgivning. 

I ljuset av diskussionen i kapitel tre torde ingen tvekan föreligga inför huruvida 

informationsgivningskrav inte enbart är ett sådant investerarskydd som med fördel kan 

användas som verktyg för att uppnå stabilitet utan även i allra högsta grad ligger till grund för 

att uppnå effektivitet. Lagstiftaren värnar om den inre marknadens effektivitet, emellertid kan 

frågetecken avseende vilka effekter dessa effektivitetsåtgärder kan få på de nationella 

marknaderna väckas. Harmonisering anses ofta vara synonymt med effektivitet, i ljuset av de 

ekonomiska teorierna verkar det också sannolikt att det är riktigt att harmoniseringen är en 

viktig del av den inre marknaden och dess effektivitet. En aspekt av detta är emellertid att, 

eftersom de nationella marknaderna idag skiljer sig mer eller mindre åt, har de olika 

förutsättningar vilka påverkar hur de svarar på åtgärderna – mot bakgrund av dessa 

omständigheter fordras en diskussion kring huruvida de nationella marknaderna, i detta fall den 

svenska, kan förväntas svara på den detaljrika lagstiftningen.  

 

                                                           
137 Kommissionens delegerade förordning till PRIIPs-förordningen, skäl (17).  
138 Kommissionens delegerade förordning till PRIIPs-förordningen, skäl (18) samt artikel 10 och 14.  
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Det finns som nämnt olika skolor när det kommer till harmoniseringens förhållande till 

effektivitet. Å ena sidan kommer utjämnandet av skillnader nationella marknader emellan 

tveklöst att skapa en regelverksmiljö som tillåter gränsöverskridande handel vilket främjar den 

inre marknadens funktion. Å andra sidan anses marknaderna emellertid se olika ut på grund av 

att efterfrågan formats i enlighet med preferenser vilka inte är att härröra till fördelar som EU-

lagstiftningen gett upphov till. I det fall fler parametrar än lagstiftning ligger till grund för 

marknadernas särdrag vore det inte osannolikt att särdragen inte med bibehållen effektivitet kan 

avhjälpas enbart med hjälp av EU-lagstiftning. 

 

Som exempel kan ges de svenska depåförsäkringarna, en produkt som i allra högsta grad ger 

uttryck för den svenska finansiella marknadens progressivitet. Produkten torde definitivt vara 

ett prov på svensk innovationskraft, produkten har utformats eftersom svensk skattelagstiftning 

medger skattemässiga fördelar samtidigt som produkten ger möjlighet till ett samlat, 

diversifierat sparande.139 De tusentals investeringsalternativ som i många fall finns inom ramen 

för depåförsäkringar utgör ett väsentligt problem när det kommer till att utforma faktablad i 

enlighet med förordningen. Regleringen skärper kraven om informationsgivning för dessa 

produkter så till den grad, att depåförsäkringar kan komma att behöva förändras i sådan 

utsträckning att den inte längre fyller det syfte som den producerats för att fylla.  

 

I avsnitt 3.2 diskuteras kort finansiell risk och avkastning, samt dess relation till varandra. I och 

med de många investeringsalternativ som finns inom ramen för depåförsäkringar, innebär alltså 

de, så som många andra paketerade investeringsprodukter, en möjlighet till riskspridning. 

Depåförsäkringar är, avseende dess många placeringsalternativ och riskspridning samt de 

skattemässiga fördelar den medför, en unik produkt. Produkten kan emellertid också innebära 

stor risk för den oerfarne och bristfälligt informerade investeraren.140 Emellertid står risken, 

som känt, i direkt korrelation till avkastningen varför regleringen som träffar produkter som 

denna bör göras med försiktighet och eftertanke, med varje produkts säregna drag i åtanke. Det 

nyss sagda, självfallet, om intentionen inte är att utplåna produkter som depåförsäkringar helt 

                                                           
139 Se Försäkringsvillkor Kapitalförsäkring depå, Skandiabanken 2016. Största fördelen härvid är således att 

uttag (återköp) från depån inte beskattas som kapitalvinst. Hela innehavet beskattas istället på en given dag varje 

år, se Inkomstskattelagen 39 kap 2§ och Försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämte  

Hultqvist, Anders, Vad är en kapitalförsäkring?, Svensk skattetidning, 2009: 45-58, s. 45 ff.  
140 Se Hellner, Jan, Försäkringsrätt, Juristförlaget, Stockholm 1994, s. 6 ff.  
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och hållet eftersom dess riskprofil hotar stabiliteten på de finansiella marknaderna på ett sådant 

ingripande sätt, att produkten anses farlig.  

 

Fråga härvid är om lagstiftaren är medveten om dessa effekter – och om konsekvenserna är 

överlagda. Under tiden innan kommissionen meddelade riktlinjerna för tillämpning (RTS) av 

förordningen framförde exempelvis Finansdepartementet oro för att marknaden för de svenska 

depåförsäkringarna skulle utplånas. Vidare presenterade Finansdepartementet diverse 

eventuella lösningar för att fortsättningsvis kunna möjliggöra distribution av produkten.141 

Kommissionen svarade att de har förståelse för problematiken, men att åtgärderna ändå är 

nödvändiga genom att hänvisa till andra produkter där investeraren har flera 

investeringsalternativ. Härtill meddelades att synpunkten skulle tas med i arbetet med 

utformande av RTS.142 Trots detta innebar RTS ingen lindring.  

 

Min tolkning av kommissionens svar och hänvisning till andra paketerade produkter leder mig 

till vissa tveksamheter angående kommissionens faktiska förståelse för hur produkten fungerar 

och väcker frågetecken kring huruvida depåförsäkringar borde falla under termen 

’paketerad’.143 Depåförsäkring är nämligen som framgått inte en paketerad produkt som vilken 

annan. Faktum är att det, i mitt tycke, går att ifrågasätta huruvida den över huvud taget borde 

anses vara just paketerad. Ingen depåförsäkring är nödvändigtvis lik den andra, produkten som 

kunden köper är, i allt väsentligt, ett skal utan innehåll. Anledningen till att produkten omfattas 

av PRIIPs-förordningen är som nämnt främst att det direkta ägandet av innehavet som finns 

inom ramen för depån tillfaller institutet, och köpeavtalet mellan institutet och investeraren 

reglerar relationen däremellan. I många fall är paketerade produkter ett sammansatt innehav där 

risken är beräknad för produkten i sin helhet.144 Det framstår från mitt perspektiv som att det 

finns anledning att ifrågasätta huruvida lagstiftaren medvetet träffar depåförsäkringarna, och 

om det i sådant fall är så att lagstiftaren faktiskt föredrar en marknad utan produkter som är så 

komplexa som depåförsäkringarna är – dessa frågor är av värde för att avgöra huruvida 

                                                           
141 E-postmeddelande från Peter Sjöberg (Finansdepartementet) ang. PRIIPS - Commission draft for the changes 

in the RTS on KID, till Europeiska kommissionen, daterat 23 feb 2017, (kopia hos författaren).   
142 Svar från Europeiska kommissionen till Peter Sjöberg (Finansdepartementet), Ref. Ares(2017)1296243 - 

13/03/2017, genom Sven Gentner.  
143 Se vidare resonemang härvid i kapitel 5.  
144 Se ESA, Frågor och svar om PRIIPs KID till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 (JC 2017 

21), s. 5 f. 
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harmoniseringen av informationsgivningskraven är att betrakta som en effektivitetsåtgärd 

avseende den svenska marknaden.  

 

Vid tiden för författande av denna uppsats har förordningen haft verkan i knappt tre månader. 

Producenter och distributörer av depåförsäkringar arbetar med att hitta ett sätt att 

fortsättningsvis kunna tillhandahålla depåförsäkringar trots förordningens effekter, FI har ännu 

inte publicerat något som direkt bemöter problematiken. Just nu försöker således aktörerna på 

marknaden bemöta förordningens krav i enlighet med undantagsbestämmelserna som 

diskuteras i avsnitt 4.1.5. Genom att framställa ett allmänt faktablad med generisk information 

om depåförsäkringen i sig, innehållande information om hur produkten fungerar och hur risken 

kan variera beroende på vilka instrument investeraren väljer att fylla sin depå med, antas 

förordningens krav för närvarande mötas. Detta innebär att någon direkt riskindikator för 

depåförsäkringen inte kan kommuniceras, utan snarare ett spann. Till detta buntas 

tillgångsslagen ihop och respektive tillgångsslag presenteras genom ett speciellt faktablad, i 

enlighet med undantagsbestämmelserna. Med en depåförsäkring följer således inte ett 

faktablad, utan många.145  

 

Jag ställer mig tveksam inför denna lösning, även om den kan möjliggöra fortsatt distribution 

av depåförsäkringar, framför allt vad gäller det allmänna, generiska faktabladet om 

depåförsäkringen i sig. Ingen depåförsäkring är den andra lik, eftersom investeraren skräddarsyr 

sitt innehav i enlighet med dennes unika preferenser. Risken är, i mitt tycke, att lösningen vilken 

egentligen inte kommunicerar särskilt mycket om vilken risk investeringen i sin helhet medför, 

inte såsom standard kommer att accepteras på unionsnivå eftersom det inte framstår som 

sannolikt att lösningen uppfyller de krav som följer av förordningens syften. KID om 

depåförsäkringar hos Avanza Bank beskriver produktens risk som följande: 

”Kapitalförsäkringens risk och avkastning är beroende av de investeringar som görs i 

underliggande finansiella instrument. Kapitalförsäkringens resultat beror på 

värdeutvecklingen av de underliggande investeringsalternativen.”146 Det framstår för mig som 

tveksamt om denna beskrivning är syftesenlig i förhållande till förordningen och om 

                                                           
145 Se KID om depåförsäkring hos Avanza Bank från 1 januari 2018. 
146 Ibid. 
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informationen i realiteten uppfyller kraven om informationsgivning som de ekonomiska 

teorierna syftar till.  

 

Även om de svenska producenterna och distributörerna av depåförsäkringar har hittat en lösning 

är denna typ av problematik inte att förringa. Härvid borde nämligen frågetecken väckas kring 

hur den detaljrika lagstiftningen från unionsnivå påverkar innovationen, och därmed 

effektiviteten, på de nationella marknaderna. Innovation är en viktig del i fråga om effektivitet 

på grund av dess stora betydelse avseende konkurrens och tillväxt. Dynamisk effektivitet 

förutsätter, som diskuterats, att resurseffektiv innovation möjliggörs. I det fall de finansiella 

marknaderna överregleras föreligger en risk att utbudet som det ser ut idag stryps, samtidigt 

som framtida utveckling av marknaderna riskerar att avstanna eftersom lagstiftningen inte på 

ett tillfredställande sätt främjar innovation. Risken för överreglering och de negativa effekterna 

ger således att lagstiftaren har att förhålla sig till ekonomiska teorier om 

informationsgivningsregleringens viktiga roll för att uppnå effektivitet, samtidigt som desamma 

åtgärder kan innebära att aktörer åläggs för hög regelbörda och att effektiviteten därav hämmas. 

Hur långtgående reglering kan vara för att resultera i främjad respektive hämmad effektivitet 

torde således varken kunna anses statiskt eller fullkomligt vetenskapligt utan måste göras med 

försiktighet och eftertänksamhet.  

 

PRIIPs-förordningen måste mot bakgrund av de effekter som förordningen gett upphov till, 

vilka diskuterats, vara den typ av regelverk som i vart fall riskerar att innebära överreglering. 

Den detaljrika regleringen har försvårat distribution av depåförsäkringar, något som torde ge 

upphov till en viss ovilja från nya aktörer att etablera sig på marknaden för   depåförsäkringar, 

eftersom regleringen höjt tröskeln för tillträde. Samtidigt riskerar förordningen att försvaga 

incitamenten att utveckla depåförsäkringar och andra komplexa paketerade produkter, eftersom 

efterlevnaden av förordningen riskerar att innebära för stora direkta kostnader.  
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5 Effektiviserar harmoniseringen av informationsgivningskrav den 

finansiella inre marknaden? 

5.1 Spörsmålen som kvarstår 

De harmoniserade informationsgivningskraven generellt, och specifikt PRIIPs-förordningens, 

inverkan på den svenska marknaden utmynnar i frågetecken avseende huruvida den svenska 

marknadens effektivitet hämmas, eller i vart fall inte främjas, av förordningen. Inom ramen för 

mitt syfte och problemformulering fordras därvid, i det fall den svenska marknaden måste anses 

hämmas, en diskussion avseende vad det i sådant fall innebär för den inre marknadens 

effektivitet. I detta kapitel har jag i ljuset av det nyss anförda för avsikt att diskutera de två 

slutgiltiga frågorna.  

 

5.2 Hämmar informationsgivningskraven i PRIIPs-förordningen den svenska 

marknadens effektivitet? 

I och med att diskussionen till en början begränsas till den svenska marknaden, för att fastställa 

huruvida PRIIPs-förordningen hämmar den nationella marknaden, måste EU-lagstiftaren på ett 

principiellt plan likställas med den svenska lagstiftaren. Under de förutsättningarna diskuteras 

därmed lagstiftningens verkan på den svenska marknadens effektivitet.  

 

Mot bakgrund av de ekonomiska teorier om effektivitet som diskuterats torde det vara relativt 

enkelt att komma till slutsatsen att lagstiftaren tar dessa teorier för sanning; en effektiv marknad, 

där investerare kan lita på marknaden och tar välgrundade, informerade beslut fordrar dessa 

extensiva informationsgivningskrav. De ekonomiska teorierna utgår ifrån en förenklad värld. I 

den förenklade världen finns konstanter; bestående omständigheter vilka fordras för att 

teorierna ska behålla sin logik. Den förenklade världen skapas genom att de villkor som tidigare 

diskuterats tillämpas. Om villkoret om perfekt information anses vara en vital del av den 

perfekta konkurrensen, vilket mot bakgrund av teorierna om Market for lemons, EMH och 

Pareto-kriteriet framstår som sannolikt, ger det oundvikligen upphov till att lagstiftning om 

informationsgivning och sanktioner därtill fordras.  
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Teorierna om marknadseffektivitet ger emellertid vid handen att ytterligare omständigheter 

krävs för att marknaden ska uppnå optimaltillstånd. Bland annat krävs att sådana produkter som 

efterfrågas produceras, i den volym som efterfrågas samt att nya aktörer tillåts tillträde till en 

ny marknad. I slutändan ska detta, tillsammans med andra parametrar, alltså leda till en effektiv 

marknad. Med PRIIPs-förordningens påverkan på de svenska depåförsäkringarna i åtanke är 

fråga härvid om den svenska marknadens effektivitet främjas av förordningen. Vad blir 

konsekvenserna på marknaderna när lagstiftaren genom reglering tvingar bort nationella 

särdrag i syfte att främja den inre marknaden? I de fall där detta innebär att utbud stryps, kan 

det inte mot bakgrund av de ekonomiska teorier som diskuterats anses effektivitetsfrämjande, 

utan snarare tvärtom eftersom investerares preferenser inte kan antas fogas efter 

unionsregleringen. För att uppnå dynamisk effektivitet krävs som nämnt att lagstiftningsmiljön 

tillåter att nya produkter kan introduceras på ett resurseffektivt sätt.  

 

I det fall depåförsäkringar fortsättningsvis, komplikationerna som regleringen medför till trots, 

kan säljas och institutens tillvägagångssätt för att säkra detta kommer att accepteras torde, som 

nämnt, frågetecken kring huruvida det extensiva regelverket, eller framtida liknande regelverk, 

påverkar innovationen väckas. I skälen till PRIIPs-förordningen framgår, som nämnt i kapitel 

fyra, att anledningen till att förordningen kommit till är för att investerare erbjuds alltmer 

komplexa finansiella produkter, och att reglering därav krävs. Det torde vara sannolikt att 

eftersom marknaden för komplexa produkter får fler deltagare, finns incitament att fortsätta 

utveckla dessa produkter och skapa nya, liknande produkter. I det fall regleringen hotar 

marknader för komplexa finansiella produkter, såsom marknaden för depåförsäkringar, kan det 

inte anses osannolikt att det kan komma att hämma innovationen och utformandet eller 

utvecklande av liknande produkter i framtiden. 

 

När lagstiftaren jämnar ut skillnaderna i lagstiftning, och därmed förutsättningar, för de olika 

nationella marknaderna, jämnas också marknadernas karaktärsdrag ut. Den ena ska, som 

Legrand uttryckte det, bli den andra.  Utjämningsprocessen innebär emellertid att den 

utvecklingstakt som medlemsstater som utvecklats fortare än andra haft tidigare kommer att 

behöva avta. Medlemsstater som alltså går i bräschen vad gäller utveckling av dess finansiella 

marknader måste ta ett steg tillbaka eftersom regleringen försvårar utvecklingen. Å ena sidan 

finns alltså tydliga incitament till att skärpa informationsgivningsregleringen, medan 
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innovationen å andra sidan kan komma att hämmas eftersom regleringen ämnar eliminera 

skillnaderna marknaderna emellan vilket riskerar att resultera i överreglering.  

 

Det framstår inte som osannolikt att lagstiftaren till varje pris vill säkra en enhetlig, finansiellt 

stabil, inre marknad och medvetet låter nationell effektivitet betala priset, eftersom det anses 

nödvändigt. Inom ramen för min problemformulering är det emellertid inte relevant att 

diskutera huruvida det ’borde’ vara så eller inte – relevant är enbart huruvida lagstiftarens, 

enligt egen utsago, effektivitetsåtgärder faktiskt främjar effektiviteten på den inre marknaden. 

Mot bakgrund av fallstudien och resonemanget avseende de ekonomiska teorierna i jämförelse 

med regleringens skäl och syften kan regleringen inte anses främja effektiviteten på den svenska 

marknaden, utan riskerar istället att hämma effektiviteten eftersom lagstiftaren inte tar hänsyn 

till de förtjänster som nationella särdrag kan innebära vilket kan komma att strypa utbudet samt 

hämma fortsatt innovation.  

 

På grund av det anförda måste PRIIPs-förordningens påverkan anses hämma effektiviteten på 

den svenska marknaden, vilket fordrar en diskussion kring huruvida detta faktum utesluter att 

åtgärden ändå kan komma att främja effektiviteten på den inre marknaden – enkelt uttryckt: är 

priset värt att betala? 

 

5.3 Kan en åtgärd som hämmar nationell effektivitet samtidigt ge upphov till 

främjad effektivitet på den inre marknaden? 

I ambitionen om att uppnå en enhetlig, effektiv inre marknad är det relativt lätt att ansluta sig 

till åsikten att sådan lagstiftning ska ske på unionsnivå, och därmed omfatta hela den inre 

marknaden. Olika förutsättningar för aktörer på den inre marknaden torde knappast leda till 

främjad effektivitet. I ljuset av slutsatsen i föregående avsnitt finns emellertid anledning att 

ifrågasätta huruvida hämmad effektivitet på en nationell marknad, kan innebära främjad 

effektivitet på den inre marknaden i sin helhet. Det torde nämligen vara möjligt att ställa sig 

positiv till den inre marknaden och den lagstiftningsharmonisering som denna medför och 

samtidigt ifrågasätta hur lagstiftaren går tillväga.  
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Finansdepartementet var, som tidigare nämnt, under tiden då kommissionen utformade den 

delegerade förordningen samt riktlinjer för tillämpning av PRIIPs-förordningen tydliga i sin 

linje – och framförde önskemål om utrymme för undantag eller efterfrågade i vart fall alternativ 

för tillämpning, i syfte att kunna säkra fortsatt distribution av depåförsäkringar. Kommissionen 

var således medveten om risken att den svenska marknadens utbud skulle påverkas negativt 

men vidtog inga åtgärder härvid. Detta torde kunna tolkas som att effektiviteten tillåts betala 

priset för den inre marknadens funktion, vilket i mitt tycke, med hänvisning till syftet med den 

inre marknaden, kan framstå som paradoxalt. I skälen till de rättsakter som redogjorts för i 

uppsatsen återfinns utan undantag strävan mot stabilitet och effektivitet. Mot bakgrund av 

kritiken mot EMH kan här diskuteras hur de långtgående och detaljerade 

informationsgivningskraven uppnår effektivitet. Informationsgivningskraven, vilka i mångt 

och mycket kan sägas har till syfte att eliminera alla skillnader investerare emellan, skapar, i 

mitt tycke, tveklöst en mer stabil inre marknad. Incitamenten investerare emellan riskerar att 

inte variera särskilt mycket, vilket i ljuset av kritiken mot EMH skulle leda till en marknad där 

handeln minskar, detta torde dock inte utgöra ett särskilt framgångsrikt argument i motstånd till 

informationsgivningskraven. Stabilitet kan inte anses oviktigt eller sekundärt till effektivitet, 

utan tvärtom – den ska värnas och är till viss del en viktig parameter av effektiviteten. Att 

emellertid påstå att extensiva investerarskyddskrav är synonymt med främjande av 

marknadseffektivitet framstår som ogrundat. Harmoniseringen är som diskuterats, främst i 

kapitel två, i allra högsta grad en effektivitetsåtgärd. Ponera att det är omöjligt att harmonisera 

lagstiftningen utan att påverka de nationella marknadernas effektivitet. Ett strypt utbud på den 

svenska marknaden måste i det fallet anses lämna den inre marknadens totala effektivitet 

opåverkad – i annat fall kan det inte längre påstås att de två inte direkt korrelerar med varandra.  

 

Fråga härvid blir hur relationen mellan de nationella marknaderna och den inre marknaden 

fungerar. I vissa fall innebär, för finansområdet, mot bakgrund av FEUF och negativ 

harmonisering, åtgärder som avser främja den inre marknaden, konkreta förbud mot att 

nationell lagstiftning utgör handelshinder. Sådana hinder som innebär att en viss medlemsstat 

inte tillåter vissa typer av finansiella produkter, medför att den medlemsstatens medborgare inte 

kan handla på samma premisser som andra EU-medborgare, samtidigt som producenter och 

distributörer inte ges möjlighet att distribuera sina produkter till samtliga medlemsstater, vilket 

tveklöst måste anses effektivitetshämmande mot bakgrund av Pareto-kriteriet. Vad gäller 

informationsgivningskraven i PRIIPs-förordningen som diskuteras i denna uppsats, är detta 
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emellertid inte fallet. Det rör sig istället om positiv harmonisering, och de nationella särdragen 

kan inte med samma enkelhet anses utgöra handelshinder, och PRIIPs-förordningen har inte till 

syfte att bemöta sådana hinder. Med detta i åtanke har jag svårt att ansluta mig till att 

harmoniseringen alltid kan anses utgöra effektivitetsåtgärder. Fråga härvid blir om ambitionen 

om effektivitet på den inre marknaden i varje fall måste medföra hämmad effektivitet på 

nationell marknad. En konkret diskussion avseende möjligheten att undvika att nationell 

effektivitet offras till förmån för harmoniseringen, men där eftersträvat resultat med 

harmoniseringen ändå uppnås är ett resonemang som, bortom de ekonomiska teorier som 

diskuteras, torde ske inom ramen för de lege ferenda-resonemang – något som därför inte 

diskuteras på ett djupare plan i denna uppsats.  

 

Emellertid kan poneras att gemensamma målsättningar avseende informationsgivning, där 

utrymme lämnas för medlemsstaterna att värna om inhemska finansiella produkter och därmed 

bibehålla effektiviteten på den nationella marknaden torde i sin tur gynna den inre marknadens 

effektivitet. Så länge regleringen kväver marknadens krafter, inhemsk eller gränsöverskridande, 

så att efterfrågan och utbud inte lämnas fritt spelutrymme att styra vilka produkter som handlas 

torde marknadseffektiviteten inte kunna uppnå ett Pareto-optimalt idealtillstånd. Harmonisering 

i sig borde inte omöjliggöra att olika aktörer erbjuder olika tjänster och produkter – lagstiftaren 

bör kunna hitta en medelväg där marknaderna inte nödvändigtvis ser likadana ut, medan 

lagstiftningen ändå fungerar enhetligt. Harmoniseringens effekt, avseende skapandet av 

likvärdiga förutsättningar för marknadernas aktörer ger tveklöst upphov till främjad effektivitet 

på den inre marknaden. Emellertid har tvång till förändring resulterat i hämmad inhemsk 

effektivitet, trots den enhetliga uppfattning om vikten av informationsgivning som de 

ekonomiska teorierna ger uttryck för. Det torde vara möjligt för lagstiftaren att istället hitta ett 

tillvägagångsätt där marknaden inte riskerar att överregleras genom att använda sig av negativ 

harmonisering i större utsträckning. En medelväg som värnar om de nationella marknaderna 

och de särdrag som växt fram på grund av kraften som efterfrågan utgör och samtidigt möjliggör 

för aktörer att erbjuda eller handla produkter utomlands i större utsträckning, istället för att låta 

den positiva harmoniseringen bli så extensiv att den riskerar utgöra överreglering och ge 

upphov till ineffektivitet torde gynna den inre marknaden. Härtill kommer dock betänkligheter 

kring hur effektiviteten ska betraktas.  
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En ögonblicksbild av hur hämmad effektivitet på den svenska marknaden påverkar den inre 

marknaden och dess effektivitet kan ge att effektiviteten delvis, på grund av dess korrelation 

med de nationella marknaderna, på kort sikt hämmas. Emellertid måste ett mer långsiktigt 

perspektiv iakttas. Harmoniseringen kommer att påverka marknaderna mer eller mindre 

beroende på hur utvecklad respektive nationell marknad är. Lagstiftningen kan inte, i vart fall i 

första hand, värna om nationell effektivitet eftersom den inre marknadens effektivitet fordrar 

att vissa marknaders utveckling saktas ned. Utan sådan reglering riskerar utvecklingen på 

marknaden föregå lagstiftningen på ett sådant sätt att stabiliteten inte längre kan säkras. I det 

fall utvecklingen kan saktas ned, kan stabiliteten på marknaden säkras i högre grad. Mot 

bakgrund av att lagstiftaren har en vetenskaplig grund att skärpa informationsgivningskraven i 

vedertagna ekonomiska teorier, och samtidigt har ett långtgående ansvar att säkra att den inre 

marknaden är stabil – är PRIIPs-förordningens utformande, kritiken som presenterats i denna 

uppsats till trots, högst legitim.  

 

5.4 Slutligen 

Oaktat hur de nationella särdragen bidrar till nationell effektivitet, måste dessa särdrag i olika 

mån ge vika för harmoniseringen, om en effektiv inre marknad ska uppnås. Mot bakgrund av 

de ekonomiska teorier och harmoniseringens karaktärsdrag måste effektiviteten inte enbart vara 

att härleda till fortsatt distribution av vissa inhemska produkter eller utformandet av nya 

produkter. Ett harmoniserat lagstiftningslandskap torde i framtiden kunna ge utrymme åt 

komplexa produkter, och utveckling av dessa; under sådana former att finansiell stabilitet 

samtidigt kan säkras, eller att riskerna som är att härröra från stabilitetsaspekter i vart fall kan 

minimeras. Utan harmoniserade informationsgivningskrav finns tveklöst en risk att finansiella 

instrument distribueras till personer som inte förstår eller kan bära risken som det medför, 

samtidigt som en risk att gränsöverskridande distribution försvåras föreligger, något som 

marknadskrafterna inte utan reglering kan råda bot på. Utbud och efterfrågan kan inte ensamt 

utgöra grundpelare för en effektiv inre marknad, eftersom den inre marknaden kräver att de 

nationella marknaderna omformateras i syfte att bana väg för en effektiv ny, 

gränsöverskridande marknad. Avseende de mer utvecklade nationella marknaderna, kan 

förfarandet utgöra vissa risker för tillfällig hämmad effektivitet, detta kan emellertid inte utgöra 

ett hinder för harmonisering. Främjande av den inre marknaden måste i de avseenden som 

diskuterats i denna uppsats, innebära att nationell effektivitet får ge vika – något som, mot 

bakgrund av antagandet att den inre marknaden bör främjas, måste vara ett pris värt att betala.   
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