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 I 

ABSTRACT 
TITLE: Multilateral trading facility – An institutional analysis of the impact of multilateral 

trading facilities on transaction costs 

AUTHORS: Joanna Björkman & Maria Glanz 

SUPERVISOR: Göran Hägg 

 

BACKGROUND: The MiFID-directive was implemented in 2007, with the main purpose to 

increase competition in the European stock markets. At the same time, the abolishment of the 

exchange monopoly made it possible for several new market venues to emerge on the stock 

market, such as multilateral trading facilities (MTF). With this establishment the stock 

markets have gone through a structural change, which may have led to changes in transaction 

costs and given occurrence of unexpected effects. This is something that today, five years 

after the implementation of MiFID, is discussed frequently. 
 

AIM: The main purpose of this study is to map, and from institutional theory analyse how the 

introduction of multilateral trading facilities have changed and influenced transaction costs 

in Swedish market venues that realize stock trading. A sub-purpose is to describe the 

institution multilateral trading facility and its emergence. 
 

COMPLETION: The study uses a qualitative method where interviews have been made with 

suitable parties at the stock market in Sweden. The qualitative interviews have contributed to 

a detailed empirical description of the establishment of MTF and how they have affected the 

stock market. Further, the interviews along with a review of directives and laws, has created a 

documentation of MTF. To assess the impact on transaction costs an analysis with gathered 

empirical data and institutional economic theory has been made.  
 

CONCLUTION: The study shows that transaction costs have changed since the establishment 

of MTF. Reduced trade costs have led to lower transaction costs, at the same time the total 

transaction costs of market data has increased. Unexpected effects are mainly due to increased 

investments in terms of market access fees and technology-related costs, which have resulted 

in high transaction costs. Even trade outside the open market has increased. MiFID and MTF 

have in some way affected all parties. No specific winners have been selected, however, the 

authors state that institutional investors have lost more than they have won. 

 

KEYWORDS: Multilateral trading facility, MiFID- directive, transaction costs, winners, 

losers, competition 
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SAMMANFATTNING 

 

TITEL: Multilateral trading facility – En institutionell analys av multilateral trading facilities 

påverkan på transaktionskostnader  

FÖRFATTARE: Joanna Björkman & Maria Glanz 

HANDLEDARE: Göran Hägg 
 

BAKGRUND: År 2007 infördes MiFID-direktivet bland EU:s medlemsländer vars främsta 

mål var att öka konkurrensen på den europeiska aktiemarknaden. I samma veva avskaffandes 

börsmonopolet vilket lett till att det idag finns fler handelsplatser som erbjuder aktiehandel, så 

kallade multilateral trading facilities (MTF). Genom denna etablering har aktiemarknaderna 

genomgått en marknadsstrukturförändring, vilket kan ha lett till förändring av 

transaktionskostnader och möjliggjort uppkomst av eventuella oväntade effekter. Det här är 

något som idag fem år efter implementeringen av MiFID-direktivet diskuteras frekvent. 
 

SYFTE: Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera 

hur införandet av multilateral trading facilities förändrat och påverkat transaktionskostnader 

på svenska marknadsplatser som bedriver handel med aktier. Ett delsyfte är också att 

beskriva institutionen multilateral trading facility och dess framväxt. 
 

GENOMFÖRANDE: Studien har genomförts med ett kvalitativt tillvägagångssätt genom 

intervjuer med berörda parter på aktiemarknaden i Sverige. Intervjuerna har bidragit till en 

utförlig empirisk beskrivning om hur MTF:erna mottagits på, samt påverkat aktiemarknaden. 

Vidare har intervjuerna tillsammans med granskning av direktiv och andra lagar, utformat 

studiens dokumentationsdel kring begreppet MTF. För att fastställa transaktionskostnadernas 

påverkan analyserades insamlad empiri tillsammans med institutionell ekonomisk teori.  
 

SLUTSATS: Studien visar att transaktionskostnaderna har förändrats efter MTF:ernas 

etablering. Minskade handelskostnader har lett till lägre transaktionskostnader, samtidigt har 

de totala transaktionskostnaderna för marknadsdata ökat. Oväntade effekter utgörs främst av 

ökade investeringar i form av marknadsuppkopplingsavgifter och teknikrelaterade kostnader, 

något som resulterat i stora transaktionskostnader. Även handeln utanför den öppna 

marknaden har ökat. Alla intressenter har på något sätt påverkats av MiFID-direktivet och 

MTF:erna. Ingen specifik vinnare har kunnat utses, däremot konstaterar författarna att 

institutionella investerare har förlorat mer än vad de har vunnit. 
 

NYCKELORD: Multilateral trading facility, MiFID-direktivet, transaktionskostnader, 

vinnare, förlorare, konkurrens. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Sedan aktiehandelns begynnelse 1602 har köpare och säljare mötts och bedrivit handel på en 

gemensam marknadsplats även benämnd börs (Ackebo, 2008). Denna samlade plattform har 

under det senaste decenniet genomgått stora omstruktureringar genom införandet av nya lagar 

och direktiv1. Europeiska Unionen (EU) strävar efter en harmoniserad handel och ökad 

konkurrens bland medlemsländerna för att på så sätt bidra till en starkare gemensam ekonomi. 

Gemenskapen ställs idag inför en alltmer växande och globaliserad börshandel som 

tillsammans med den teknologiska framfarten mot en mer datorstyrd aktiehandel kräver 

utveckling. (Ackebo, 2008; Jansson, 2008). Detta har lett till förändringar för den traditionella 

börsen2 som nu fått ökad konkurrens i form av alternativa handelsplatser, på engelska 

multilateral3 trading facilities (MTF). (Europeiska Kommissionen, 2011) 

 

Etableringen av dessa alternativa handelsplatser möjliggjordes den 1 november 2007 genom 

införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, MiFID-direktivet, på den 

europeiska värdepappersmarknaden (Europaparlamentet, 2007). MiFID-direktivet eftersträvar 

full harmonisering på den gemensamma marknaden och syftar till ökad konkurrens och 

transparens i värdepappershandeln samt förstärkning av investerarskyddet (Hermansson, 

2008). Direktivet delas upp i tre huvudområden: 

• Investerarskydd 

• Genomlysning 

• Marknadsplatser 

Genomlysning, även kallat transparens, innebär att investeraren ska ges tillgång till 

information om värdepappret både före och efter en värdepapperstransaktion, medan 

investerarskyddet är avsett att skydda investeraren vid handel på olika marknadsplatser. Båda 

fyller grundläggande funktioner i det finansiella systemet och är av vikt då investerarens 

förtroende är centralt för all handel. Direktivets sista område, marknadsplatser, identifierar de 

marknadsplatser där värdepappershandel tillåts efter MiFID:s införande. (Europaparlamentet, 

2007)  

 

                                                             
1 En rättsakt innehållandes bindande bestämmelser som riktar sig till EU:s medlemsländer. 
(Nationalencyklopedin, 2012) 
2 ”En organisation som bedriver handel med börsverksamhet, dvs. regelbundet sammanför köp- och 
säljanbud till affär”. (Nationalencyklopedin, 2012)  
3 Definieras som flersidig, gällande fler än två parter. (Nationalencyklopedin, 2012) 
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Direktivet innebar slutet på samtliga europeiska aktiemarknaders börsmonopol och det talas 

efter införandet om två typer av marknadsplatser: reglerade marknader och MTF:er, där de 

reglerade marknaderna ersatt de traditionsenliga börserna. Den största reglerade marknaden i 

Sverige är Nasdaq OMX Stockholm. Beträffande MTF:erna återfinns idag två olika sorters 

MTF:er på marknaden. Grundtanken med den första sortens MTF:er är att dessa 

handelsplatser är fria att skapa sin egen affärsidé. En del av denna sorts MTF:er påträffades 

indirekt i Sverige redan innan MiFID-direktivet och betraktades som handelsplatser utöver 

den traditionsenliga börsen. Dessa benämndes auktoriserade marknadsplatser och 

associerades med de mindre bolagen, vilka efter implementeringen har omvandlats till 

MTF:er. Dessa MTF:er ses som en enklare form av en reglerad marknad eftersom deras 

regelverk inte är lika strikt. Den andra sortens MTF har för avsikt att handla med aktier som 

redan handlas på en reglerad marknad. Här återfinns de mest omsatta aktierna och Sveriges 

motsvarighet till en sådan alternativ handelsplats är Burgundy. Med anledning av detta kan nu 

samma aktie handlas på både en reglerad marknad och en alternativ handelsplats samtidigt. 

(Af Sandeberg & Sevenius, 2008)  

 

De europeiska marknaderna har som ovan nämnts genomgått en stor omvandling genom 

uppkomsten av ytterligare handelsmöjligheter. Förändringen har lett till att det uppstått nya 

handelsplatser inom medlemsländerna och dessutom har handeln mellan länderna underlättats 

tack vare harmoniseringen. Denna utveckling har ändrat den finansiella marknadens 

spelregler. Spelregler, även kallat institutioner, är regler utformade av människan som 

förhindrar möjligt opportunistiskt 4  och oberäkneligt individuellt beteende som kan 

uppkomma vid transaktioner parter emellan. (Kasper & Streit, 1999) Förändring av 

institutioner kan leda till att parterna tvingas koordinera om sina transaktioner vilket kan 

medföra förändringar av transaktionskostnader. Institutionernas uppgift är därmed att hushålla 

med transaktionskostnader samt hålla dem på en acceptabel nivå. 

Transaktionskostnadsområdet är brett och komplext. I vardagligt tal på aktiemarknaden syftar 

transaktionskostnader till courtaget 5  mellan värdepappershandlare och slutkund, men 

författarna identifierar begreppet som mer omfattande och syftar till alla kostnader runt 

omkring transaktionen. Kostnaderna kan kategoriseras som kostnader före, under och efter 

transaktionen. Kostnader före uppkommer när köparen ska söka information om aktien och 

när en säljare ska hitta en köpare samt när dessa ska komma överens om ett pris. Under själva 

transaktionen vid kontraktsskrivandet skapas kostnader vilka kan minskas med 

standardiserade kontrakt. Samtidigt uppstår kostnader efter transaktionen vad gäller utbyte av 
                                                             
4 Aktörer som av självintresse drar fördel av informationsasymmetri på bekostnad av andra aktörer. 
(Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010) 
5 Provision till mäklare vid köp eller försäljning av bl.a. värdepapper för annans räkning. 
(Nationalencyklopedin, 2012)  
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aktien och betalning för denna samt kostnader som kan uppstå om någon part ej uppfyller 

överenskommelsen. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010) 

 

1.2 AKTUELLT 

MiFID-direktivet är en betydande reform för den europeiska och därmed den svenska 

finansmarknaden. Fem år efter införandet är detta ett av de mest omdebatterade ämnen på den 

svenska finansmarknaden och det diskuteras idag frekvent hur regleringen påverkat. 

Undersökningar som gjorts rörande MiFID:s införande visar att det framkommit svagheter i 

direktivet, vilket har bidragit till utformningen av Europeiska Kommissionens förslag till 

MiFID II. En omfattande process har med lagstiftande organ inom EU genomförts för att få 

en bild av huruvida avsikterna med direktivet uppfyllts och vilka åtgärder som skulle kunna 

vidtagas. Undersökningarna sammanställdes i oktober 2011 i Förslag till Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2004/39/EG (Omarbetning), MiFID II. (Europeiska Kommissionen, 2011)  

 
 
1.3 PROBLEMDISKUSSION 

Ett gemensamt europeiskt regelverk av den här omfattningen leder naturligt till stora 

förändringar för alla aktiva på marknaden. Fler handelsplatser har lett till en uppdelad handel 

vilket benämns fragmentering. Detta innebär att kurserna kan skilja sig åt mellan de olika 

handelsplatserna, nationella som internationella. (Finansinspektionen, 2011) Begreppet är 

vida omdiskuterat och intressenter talar frekvent om dess påverkan. Det är alltså den 

uppdelade handeln som har resulterat i ökad konkurrens marknadsplatserna emellan. 

Sammantaget ligger konkurrensen till grund för författarnas studie och de frågar sig vad den 

har fått för effekter på de svenska marknadsaktörerna och de svenska marknadsplatserna som 

helhet. Har transaktionskostnaderna förändrats i och med fragmenteringen och konkurrensen?  

 

Vad gäller marknadsstrukturen visar MiFID-direktivets införande på en institutionell 

förändring och de förändrade spelreglerna/institutionerna kan därmed haft effekt på aktörerna 

och transaktionskostnaderna. Spelreglernas utformning, och att de efterföljs och ej 

missbrukas, är avgörande för att aktörerna ska bibehålla ett starkt förtroende för 

finansmarknaderna. 

 

Den centrala frågan i författarnas studie kretsar kring hur just transaktionskostnaderna har 

påverkats av spelreglernas förändring. Har transaktionskostnaderna minskat generellt för alla 

parter eller har de bara omfördelats parterna emellan? Författarna kommer att försöka 

identifiera och föra en diskussion kring möjliga vinnare och förlorare vad gäller omfördelning 

av transaktionskostnaderna, väl medvetna om de svårigheter som finns i denna identifiering.  
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Europeiska Kommissionen säger i sitt förslag till MiFID II att ”på det hela taget har 

transaktionskostnaderna sjunkit och integrationen tilltagit” (Europeiska Kommissionen, 

2011:2). Författarna vill undersöka vilka transaktionskostnader Europeiska Kommissionen 

syftar på - är det alla transaktionskostnader generellt för alla parter som de påstår har minskat 

eller är det vissa specifika? Medlemsländernas aktiemarknadsstruktur skiljde sig säkerligen 

mycket åt innan MiFID-direktivets införande och i och med att direktivet är en 

harmoniseringslag inom EU så påverkar denna EU:s medlemsländer på olika sätt. 

Följaktligen behöver inte införandet av direktivet och etableringen av MTF:erna gynna just 

Sverige, utan kan vara mer fördelaktigt för andra länder inom unionen. 
 

I studien kommer det bland annat att föras en diskussion huruvida det är lika lätt att hitta en 

motpart på en MTF som på en reglerad marknad. Vidare undrar författarna om det 

uppkommit några kostnadsförändringar vad gäller det slutgiltiga utbytet av aktie och 

betalning beroende på om aktien handlas på en MTF eller på en reglerad marknad, eller om 

detta på annat vis förändrats i och med den nyuppkomna konkurrensen. Det innebär alltid en 

risk och osäkerhet för parterna att ingå ett kontrakt eftersom parterna kan besitta olika 

information, vilket även det kan leda till kostnader. Författarna vill nu, fem år efter 

etableringen av MTF:er i Sverige, undersöka hur förändringen av spelreglerna har påverkat 

dessa kostnader – är de oförändrade eller har de minskat, ökat eller omfördelats? Vidare när 

stora regelförändringar införs och spelregler ändras uppkommer både väntade och oväntade 

effekter. Författarna vill därmed utreda och diskutera om MiFID-direktivet har förorsakat 

oväntade effekter och därmed hur dessa har påverkat transaktionskostnaderna.  

 

Europeiska Kommissionen har i samarbete med PriceWaterhouseCoopers och Europe 

Economics genomfört två stora studier i samband med omarbetningen av MiFID. Dessa två 

har främst riktat in sig på MiFID:s påverkan på hela den europeiska marknaden. Detta gör det 

intressant att skapa en aktuell, djupare kvalitativ studie utifrån enbart ett svenskt perspektiv 

som endast fokuserar på MTF:ernas påverkan.  
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1.4 SYFTE 

Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur 

införandet av multilateral trading facilities förändrat och påverkat transaktionskostnader på 

svenska marknadsplatser som bedriver handel med aktier. Ett delsyfte är också att beskriva 

institutionen multilateral trading facility och dess framväxt. 
  

1.5 FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att uppnå syftet ämnar vi besvara följande frågeställningar: 

 

• Vad är multilateral trading facilities, hur och varför etablerades dessa? 

• Har transaktionskostnaderna på aktiemarknaden i Sverige förändrats sedan 

etableringen av multilateral trading facilities och i så fall på vilket sätt? 

• Vilka eventuella oväntade effekter har uppkommit efter etableringen av multilateral 

trading facilities, har och i så fall hur har dessa påverkat transaktionskostnaderna? 

• Går det att urskilja vinnare och förlorare med hänsyn taget till en eventuell förändring 

av transaktionskostnader? 

 

1.6 GENOMFÖRANDE 

Studiens syfte har uppnåtts genom ett kvalitativt tillvägagångssätt samt genom bearbetning av 

institutionell ekonomisk teori med fokus på transaktionskostnader. Därutöver har även 

tidigare studier kring ämnet behandlats. Empirin består av flera delar. Den ena delen utgör en 

dokumentation av MTF där författarna presenterar begreppet MTF, de två olika sorters 

MTF:er som finns på marknaden samt identifierar dess skillnader mot en reglerad marknad. 

Den största delen av empirin består av resultatet från de kvalitativa undersökningarna där 

intressenternas åsikter angående MTF:er framförs. Här beskrivs om och hur de anser att 

transaktionskostnaderna har förändrats samt om de kan identifiera eventuella oväntade 

effekter. Vidare diskuteras möjliga vinnare och förlorare vad gäller transaktionskostnader. 

Genomgående i uppsatsen representeras intressenter av de aktörer, organisationer, 

myndigheter och den förening som intervjuats där intervjupersonen framför intressentens 

åsikter. 

 

1.7 AVGRÄNSNINGAR 

Vissa avgränsningar har gjorts för att studien skall vara greppbar för både läsaren och 

författarna. Författarna har analyserat svenska MTF:er ur ett transaktionskostnadsperspektiv, 

där de avgränsat sig till de MTF:er som ägnar sig åt att handla med de mest omsatta svenska 

aktierna som redan handlas på en reglerad marknad. Eftersom samma aktie nu kan handlas på 

flera olika marknadsplatser har denna avgränsning gjorts för att kunna analysera möjlig 
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konkurrens mot de reglerade marknaderna. Främst har alltså författarna tittat på Burgundy 

som MTF och Nasdaq OMX som reglerad marknad, eftersom dessa är de största i sitt slag i 

Sverige. Författarna har alltså inte analyserat transaktionskostnadernas påverkan för de 

MTF:er som förknippas med handel i de mindre bolagen. Emellertid finns det ytterligare en 

MTF i Sverige som handlar med aktier som redan är upptagna till handel på en reglerad 

marknad, men detta sker i så pass liten omfattning jämfört med Burgundy att författarna valt 

att bortse från detta. Trots att MiFID-direktivet och etableringen av MTF:er åsyftade full 

harmonisering mellan alla medlemsländerna, och trots att svenska aktier idag kan handlas på 

marknadsplatser utanför Sverige, är denna studie begränsad till de svenska 

marknadsplatserna. En omfattande analys av stora europeiska marknadsplatser som handlar i 

svenska aktier skulle kräva mer än den tid och de resurser som funnits till förfogande. 

Ytterligare en avgränsning har gjorts vad gäller olika slags transaktionskostnader och 

eventuella oväntade effekter genom att endast diskutera de som respondenterna 

uppmärksammat och fokuserar på. Samtliga kostnader som berörs i studien är nominella 

belopp som ej är inflationsjusterade. Avslutningsvis avgränsade sig författarna till att 

diskutera och analysera MTF:s påverkan ur noggrant utvalda, centrala infallsvinklar.  

 
1.8 KUNSKAPSBIDRAG 

Uppsatsen inriktar sig mot intressenter, akademiker och övriga aktiva inom finansmarknaden 

som berörs av eller är intresserade av handel på en MTF. Författarna finner det relevant för 

berörda parter att ta del av studiens resultat som ett bidrag i deras fortsatta arbete. MTF:er är 

som tidigare nämnts förhållandevis nytt och därmed relativt outforskat, vilket motiverar en 

kartläggning av MTF:ernas framväxt där författarna grundläggande beskriver detta komplexa 

område. Studien redogör samtidigt för komplexiteten av transaktionskostnader och att dessa 

betraktas som transaktionskostnader före, under och efter transaktionen, och inte endast som 

courtage. 

 

Vidare finns intresse för politiker och lagstiftare att ta del av vem eller vilka som har gynnats 

av de nya regleringarna samt vilka eventuella oväntade effekter som intressenterna 

identifierat inför fortsatt lagstiftande. Detta är även intressant för svenska myndigheter som 

genom remissvar skickar förslag och åsikter till högre organ inom EU. Jämfört med tidigare 

studier inriktas studien enbart på de svenska marknadsplatserna vilket innebär att författarna 

kan fördjupa sig i de svenska aktörernas påverkan.  
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1.9 DISPOSITION 

I dispositionen nedan ges en kortare beskrivning av respektive kapitel för att ge en överblick 

av studiens uppbyggnad. 

 

Kapitel 2 – Tillvägagångssätt och metodval  

I detta kapitel beskrivs studiens förlopp från början till slut. Här presenteras de metodval som 

gjorts för att besvara syfte och frågeställningar. 
 

Kapitel 3 – Institutioner och transaktionskostnader 

Här ges en omfattande bild av relevant institutionell ekonomisk teori där fokus ligger på 

institutionell förändring och transaktionskostnader.  
 

Kapitel 4 – Dokumentation av multilateral trading facility 

I det första empirikapitlet presenteras en omfattande dokumentation kring multilateral trading 

facility där författarna redogör för begreppet, dess funktion samt hur den alternativa 

handelsplatsen skiljer sig från en reglerad marknad.  
 

Kapitel 5 – Multilateral trading facilities påverkan på aktiemarknaden i Sverige 

Detta empirikapitel redogör för de 10 intressenternas uppfattning och åsikter beträffande 

multilateral trading facility och dess påverkan.  
 

Kapitel 6 – Transaktionskostnadernas påverkan på marknadsaktörerna enligt 

intressenterna 

Studiens sista empirikapitel beskriver hur intressenterna anser transaktionskostnaderna 

påverkat olika marknadsaktörer. 
 

Kapitel 7 – Tidigare studier av multilateral trading facility 

Tidigare studier presenterar vad tidigare forskning kring studiens ämne har kommit fram till. 
 

Kapitel 8 – Analys 

I detta kapitel knyter författarna samman insamlad empiri med utvald teori och tidigare 

studier. Analysen innefattar transaktionskostnadernas förändring på grund av multilateral 

trading facility.  
 

Kapitel 9 – Slutsats 

Slutligen presenteras studiens slutsatser beträffande multilateral trading facility. Här ges även 

förslag till vidare forskning inom ämnet.  
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METODVAL 

Författarna presenterar i följande kapitel studiens tillvägagångssätt där de motiverar de beslut 

som har tagits under arbetets gång. Författarna går metodiskt igenom och redogör för hur 

dokumentation och intervjuer har planerats och genomförts. Vidare presenteras hur insamlad 

information sammanställts och analyserats för att slutligen kritiskt diskutera författarnas 

metodval följt av de metodproblem som uppkommit. 
 

2.1 VAL AV ÄMNESOMRÅDE 

Valet av studier kring MTF och dess påverkan på de svenska aktörerna och marknaden 

uppkom efter tips från kunniga, vilka indikerade att MTF:er är ett av de mest aktuella och 

intressanta ämnesområdena på finansmarknaden. Uttalandet väckte författarnas intresse och 

efter forskning kring ämnet följt av diskussioner med handledare och pålästa experter 

utformades studiens upplägg. Eftersom MTF:er är relativt nytt finns det ett nyhetsvärde i en 

studie på denna nivå. Författarnas uppsats är unik i sitt slag eftersom den undersöker 

transaktionskostnadernas förändring för de svenska aktörerna ur ett kvalitativt angreppssätt, 

och ej aggregerat för alla europeiska aktörer. Detta möjliggör mer specifik information kring 

transaktionskostnader samt väntade och oväntade effekter, vilket är något som i stor 

utsträckning inte tidigare har undersökts.  

 
2.2  FORSKNINGSANSATS 

Författarna av denna studie finner en kvalitativ metodansats passande eftersom det är av stort 

intresse att samla in djupgående information kring MTF:er (Jacobsen, 2002). Det centrala vid 

informationsinsamlingen ligger i respondenternas kunskaper, uppfattningar och ståndpunkter 

kring MTF samt hur de resonerar kring transaktionskostnader samt väntade och eventuella 

oväntade effekter. Diskussioner vill därför föras med dem som direkt berörs av de nya 

marknadsplatserna, vilket är något som författarna anser inte kan uppnås vid tillämpning av 

en kvantitativ ansats då denna utgår från att samla in data genom siffror. (Jacobsen, 2002) 

Vidare motiveras en kvalitativ metod eftersom transaktionskostnaderna som behandlas i 

studien är mer omfattande än de mätbara transaktionskostnaderna mellan marknadsplatsen 

och värdepappersinstitutet samt mellan värdepappersinstitutet och investeraren. Detta 

tillsammans med information kring eventuella oväntade effekter kräver mer djupgående 

information. Vid ett kvantitativt tillvägagångssätt kan detta vara svårt att uppnå. (Bryman & 

Bell, 2005)  

 
 



 9 

2.3 DATAINSAMLING 

2.3.1 Val av primärkällor   

Vid en kvalitativ metodansats finns det olika tillvägagångssätt för att samla in information. I 

studien har delvis strukturerade intervjuer tillämpats. Delvis strukturerade intervjuer anser 

författarna är fördelaktiga då möjlighet ges att förbereda frågeställningar samtidigt som 

författarna har friheten att angripa nya infallsvinklar som kan uppkomma under intervjuns 

gång. (Andersen, 1998) Krag Jacobsen (1993) menar att det finns flera fördelar vid 

tillämpning av delvis strukturerade intervjuer. Bland annat inger de en viss säkerhet eftersom 

intervjuerna är utformade på liknande sätt vilket leder till att de enklare kan sammanställas. 

Respondenten möter frågeställningar men denne har samtidigt stor frihet i utformningen av 

sina svar, till skillnad från en strukturerad intervju. Tillämpning av en öppen intervju, även 

kallad ostrukturerad, hade blivit för öppen då författarna hade som mål att till viss del styra 

intervjun för att få svar på studiens frågeställningar. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Valet av intervjuer som primärdata styrks av att författarna eftersträvar förståelse för vilket 

resonemang respondenterna fört kring framväxten av MTF:er. Vidare söks hur de påverkats 

av framväxten. (Bryman & Bell, 2005) Viktigt att tänka på vid insamling av primärdata är att 

intervjua lämpliga respondenter för att intervjun skall bli lyckosam. Detta för att man skall 

erhålla relevant och användbar information och på så vis styrka studiens trovärdighet. I 

studien har information hämtats från flera olika källor, däribland från banksektorn och 

myndigheter i maktposition, vilket är något som författarna anser säkerställer trovärdigheten i 

vad respondenterna har sagt. (Gustavsson, 2004) 

2.3.2  Infallsvinklar 

Författarna har intervjuat ett antal respondenter vilka representerar varsin intressent. 

Intressenten har på något sätt påverkats av MTF:erna. I avsikt att göra studien mer 

lättförståelig har författarna delat in intressenterna i tre olika infallsvinklar som skall 

representera en stor del av aktörerna på marknaden. Detta för att se om det är några specifika 

grupper som påverkats mer eller mindre av MTF:erna och för att höra dessa gruppers åsikter. 

Författarna vill undersöka om förändrade transaktionskostnader påverkat en specifik 

intressent mer eller mindre. De vill även se om det går att identifiera vinnare eller förlorare 

för att kunna dra en slutsats om MTF:ernas fördelar respektive nackdelar för dessa 

intressenter. Här tas inte respondenternas personliga åsikter i beaktande utan de representerar 

genomgående respektive intressents åsikter och värderingar. De tre infallsvinklarna är: 

• Reglerad marknad 
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• Värdepappersinstitut6  

• Institutionell investerare7  

Reglerad marknad representeras av Nasdaq OMX Stockholm medan SEB och Avanza Bank 

utgör värdepappersinstituten. Det skall poängteras att ett värdepappersinstitut inte 

nödvändigtvis behöver vara en bank. Även Svenska Fondhandlareföreningen bidrar här med 

information då de representerar de svenska värdepappersinstituten. Hedgefonden Zenit 

företräder en institutionell investerare. Dessa aktörer anser författarna generalisera 

infallsvinklarna.  

 

På aktiemarknaden är det ofta en privatinvesterare som står bakom transaktionen då denne har 

gett en annan aktör i uppdrag att representera investeraren. Dessa förekommer i studiens 

empiridel men författarna har valt att inte intervjua dessa eftersom det skulle krävas många 

intervjuer för att få ett rättmätigt resultat. Samtidigt finns en viss problematik då många 

privatinvesterare inte har så mycket kunskap om MTF:er, dels för att MTF är ett relativt nytt 

ämne och dels eftersom de inte kommer i direkt kontakt med dessa då de inte handlar själva. 

Författarna vill istället rikta in sig på de största intressenterna.  

2.3.3 Val av intervjusamarbeten 

Vid efterforskning visar det sig att informationen om MTF:er är något begränsad, vilket 

motiverar intervjuer från både experter och aktörer på området. Nedan kommer författarna att 

redogöra för, samt ange skälen till varför de intervjuat just dessa intressenter. Totalt har 12 

intervjuer genomförts med 15 respondenter som representerar 10 olika intressenter. Dessa 

utgörs av en förening, aktörer i form av två banker, två marknadsplatser och en hedgefond, 

samt organisationer och myndigheter. Dessa har klassificerats i olika kategorier beroende på 

huruvida de är oberoende parter eller om deras verksamhet direkt berörs av MTF:er. 

Intressent Respondent Befattning/Arbetsuppgift Datum 

Finansinspektionen Jan Axelsson Senior Advisor   2012-04-16 

Sveriges Riksbank Jonas 
Söderberg, 
Maria 
Bergsten 

Finansmarknadsenheten 
 
Avdelningen för 
finansiell stabilitet 
 

 
 

2012-04-17 

Svenska 
Fondhandlareföreningen 

Kerstin 
Hermansson, 
Vigg 
Troedsson 

Verkställande Direktör 
 
Direktör 

 2012-04-19 

Tabell 1: Sammanställning av intressenter samt respondenter. Illustration: egen 

                                                             
6 Banker eller värdepappersbolag som har fått Finansinspektionens tillstånd att köpa och sälja 
värdepapper på uppdrag av en kund. (NE, 2012) 
7 Investerare som handlar med stora volymer av aktier på uppdrag av ett stort antal mindre enskilda 
investerare, t.ex. värdepappersfond. (Europeiska Kommissionen, 2006)   
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Finansinspektionen (FI) är en svensk myndighet som på uppdrag av regeringen bedriver 

övervakning för att upprätthålla ett effektivt finansiellt system. FI ansvarar för tillsyn och 

utformning av regler och tillstånd gällande marknadsplatser. Författarna ser det därför som 

högst relevant att få ta del av vad Finansinspektionen anser om framväxten av multilateral 

trading facilities och hur FI som oberoende part ställer sig till hur de alternativa 

handelsplatserna har påverkat konkurrensen. (Finansinspektionen, 2012)  

 

Sveriges Riksbank är den svenska centralbanken som ansvarar för den svenska 

penningpolitiken och skall möjliggöra ett betalningsväsende som är både effektivt och säkert. 

Deras uttalanden anser författarna bidrar till ökade kunskaper om MTF:ernas ställning på 

aktiemarknaden i Sverige. (Sveriges Riksbank, 2012) Författarna vill även göra läsaren 

observant på att de åsikter som Jonas Söderberg och Maria Bergsten framför är deras egna 

och därmed inte nödvändigtvis speglar Riksbankens syn på dessa frågor. 

 

Slutligen har författarna valt att intervjua Svenska Fondhandlareföreningen. Det är en 

förening som representerar det gemensamma intresset hos svenska banker och 

värdepappersbolag och som verkar för en sund och effektiv värdepappersmarknad. Eftersom 

de strävar efter ett högt förtroende på marknaden vad gäller frågor av gemensamt intresse är 

detta en förening vars åsikter och synpunkter är väsentliga. Föreningen är oberoende part och 

har valts för att de representerar många aktörer på marknaden. (Svenska 

Fondhandlareföreningen, 2012. 

    

Intressent Respondent Befattning/ Arbetsuppgift Datum 
Burgundy Thomas Gidlund 

 
Kara Laliberté 

Head of Sales and  
Business  
Business Analyst 

 2012-04-18 

Nasdaq OMX 
Stockholm/First 
North 

Elina Yrgård Legal Counsel, 
EU Affaires 
 

 2012-04-20 

Nasdaq OMX 
Stockholm/First 
North 

Björn Hertzberg Head of 
Economic & 
Statistical 
Research 
 

 2012-04-20 

Nasdaq OMX 
Stockholm/First 
North 

Mattias 
Hammarqvist 

Head of Sales, 
Nordic Equities 

 2012-04-20 

Tabell 2: Sammanställning av intressenter samt respondenter. Illustration: egen 

 

Med en önskan att få en helhetsbild över MTF:er efterfrågar författarna information från en 

reglerad marknad respektive en MTF där författarna valt att låta Nasdaq OMX Stockholm 

representera en reglerad marknad och Burgundy representera en MTF. Intervjuer med dessa 
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leder följaktligen till ökad förståelse för de mest väsentliga skillnaderna marknadsplatserna 

emellan och hur en alternativ handelsplattform fungerar i praktiken jämfört med en reglerad 

marknad. Intervjun med Nasdaq OMX Stockholm bidrar vidare till att identifiera en reglerad 

marknads åsikter kring en MTF, vad de har förändrat efter MiFID-direktivet samt hur de 

anser MTF:erna har påverkat marknaden i stort. För att få en bredare förståelse för den största 

reglerade marknaden i Sverige intervjuades tre ansvariga på olika avdelningar hos Nasdaq 

OMX Stockholm. Författarna anser, trots olika antal intervjuer med Nasdaq OMX Stockholm 

och Burgundy, att de är jämförbara. Detta eftersom de två respondenterna på Burgundy 

uppvisade en helhet som de tre respondenterna på Nasdaq OMX utgjorde tillsammans. 

 

Intressent Respondent Befattning/ Arbetsuppgift Datum 

Avanza Bank Hans Toll Vice VD, Chef 
Bank & Placeringar 

 2012-04-19 

Skandinaviska 
Enskilda Banken 

Christer 
Wennerberg 

Chief Technology 
Officer, Equity 
Trading 
Technology 

 2012-04-20 

Tabell 3: Sammanställning av intressenter samt respondenter. Illustration: egen 

 

Vidare intervjuade författarna aktörer som är medlemmar på marknadsplatserna och därmed 

kunder på marknaden. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Avanza Bank är banker 

vilka ingår i infallsvinkeln värdepappersinstitut. Avanza Banks kunder utgörs endast av 

privata investerare (Avanza, 2012), medan SEB:s kunder både är privata investerare och 

större institutionella investerare (Skandinaviska Enskilda Banken, 2012). Beslutet att 

intervjua SEB togs eftersom de är en storbank och en av de största aktörerna på den svenska 

aktiemarknaden, medan Avanza Bank är en mindre aktör. Vidare är det intressant att intervjua 

dessa banker eftersom båda är aktieägare i Burgundy. 

 

Intressent Respondent Befattning/ Arbetsuppgift Datum 

Zenit  Magnus 
Hillerström 

Aktiehandlare  2012-04-19 

Tabell 4: Sammanställning av intressenter samt respondenter. Illustration: egen 

 

Kontakt togs även med hedgefonden Zenit. Zenit förvaltas av fondbolaget Zenit Asset 

Management vilka i sin tur drivs av Brummer & Partners. (Magnus Hillerström, 120419) 

Brummer & Partners förvaltar nio hedgefonder och deras kunder utgörs av privatpersoner och 

institutionella investerare. (Brummer & Partners, 2012) Zenit är själv inte medlem på 

marknaden, utan handlar aktier via bankerna för att förvalta sina fonder på bästa sätt. Det är 

intressant att intervjua en aktör som inte är direkt medlem, utan som måste gå via ett 
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värdepappersinstitut för att kunna utföra transaktion. Författarna vill se hur de har påverkats 

av de möjligt förändrade transaktionskostnaderna och om dessa i så fall fångats upp i ett 

tidigare led. De aktörer studien behandlar är SEB, Avanza Bank, Nasdaq OMX, Burgundy 

samt Zenit.  

   

Intressent Respondent Befattning/ Arbetsuppgift Datum 

Euroclear 
Sweden  

Joakim Lundin Transaction 
Management 

 2012-04-20 

European 
Multilateral 
Clearing Facility 

Björn Svensson Head of Nordic 
Region 

 2012-06-02 

Tabell 5: Sammanställning av intressenter samt respondenter. Illustration: egen 

 

Slutligen har två organisationer intervjuats, Euroclear Sweden (ES) och European Multilateral 

Clearing Facility (EMCF). ES är en organisation vad gäller värdepappersavveckling i 

Sverige, vilka även bedriver clearingverksamhet. EMCF är en holländsk clearingorganisation 

verksam i Sverige, som även de bedriver en viss typ av clearingverksamhet för svenska aktier. 

Intervjuerna har genomförts eftersom båda besitter värdefull information kring clearing och 

avvecklingsprocessen i Sverige. (Sveriges Riksbank, 120529) 

 

2.3.4 Intervjuförberedelser  

Merparten av respondenterna kontaktades per mail där information kring studien samt dess 

syfte presenterades. Även betydelsen av respektive respondents deltagande i uppsatsen 

framgick. På så sätt blev författarna direkt hänvisade till rätt person som hade kännedom om 

MTF:er och transaktionskostnader, vilket sparade tid för både respondenterna och författarna. 

Detta mynnade ut i en kontakt med sakkunniga respondenter som besatt önskvärd kunskap 

och information kring ämnet.  

 

Som underlag till intervjuerna framställdes fem liknande intervjumallar över de 

frågeställningar och ämnesområden som berördes under intervjun, för att alla respondenter 

skulle få möjlighet att få en inblick i ämnet MTF och transaktionskostnader på likvärdiga 

grunder. Vid utformningen av intervjumallarna hade författarna uppsatsens syfte och 

frågeställningar i baktanke. De är utarbetade genom fördjupning inom den institutionella 

teorin och transaktionskostnadsområdet samt med hjälp av dokumentationen av MTF:er. 

Mallen utformades efter att författarna fått fördjupad kunskap kring dessa delar för att kunna 

utveckla passande och relevanta frågor som berör förändring av institutioner och 

transaktionskostnader. Intervjumallarna formulerades efter tips och konstruktiv kritik från 

handledare. De delades in i tre delar; dokumentation, transaktioner och effekter, vilket ledde 
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till en lättöverskådlig mall där uppsatsens huvuddelar framhävdes. Eftersom vissa 

kunskapsluckor fanns var dokumentationsdelen specifik för vissa respondenter. Beträffande 

frågorna kring transaktionskostnader och effekter var intervjumallarna nästintill 

standardiserade, även om de i enstaka fall skiljde sig åt för att lättare sammanställas och 

jämföras.  För att förhindra att intervjufrågorna och mallens utformning var svårförståelig och 

att inget tagits förgivet, genomfördes testintervjuer på kunniga inom finansbranschen. Detta 

för att öka respondenternas förståelse och trovärdigheten i uppsatsen. (Gustavsson, 2004) 

 

Vid intervjuförberedelserna såg författarna till att respondenterna fick ta del av 

intervjufrågorna i god tid innan intervjun för att få en möjlighet att förbereda sig. En negativ 

aspekt av detta kan vara om författarna ställt intervjufrågor på ett ledande sätt vilket skulle 

kunna leda respondenten i vissa tankebanor, till skillnad från om respondenten endast skulle 

ha fått information om själva ämnesområdet. Även en minskad spontanitet kan förekomma. 

(Jacobsen, 2002) Författarna ansåg dock detta vara bästa lösningen för att respondenten skulle 

känna sig förhållandevis säker inför intervjun och för att de skulle kunna förbereda sig på 

bästa sätt. På så vis skulle även författarna få ut mer av samtalet. Utskick av intervjumall var 

även ett önskemål från samtliga respondenter. Författarna valde att i intervjumallen informera 

respondenterna hur de uppfattar begreppet transaktionskostnader, att de förekommer före, 

under och efter en transaktion. Detta kan uppfattas som styrande då respondenterna kanske 

inte är av samma uppfattning. Författarna ansåg det dock vara relevant för att kunna få fram 

rätt information. 

   

Författarna har, för att undvika att respondenterna tar över diskussionen, förberett sig efter 

Andersens (1998) råd om att behärska och ha en omfattande förståelse och kunskap kring 

intervjufrågorna. Detta för att på så sätt kunna ställa relevanta och passande frågor samt vara 

förberedda för att kunna ställa följdfrågor. Detta för att skapa förtroende så att intervjun kan 

styras i rätt riktning. Beträffande rimlig tidsåtgång uppskattade författarna en och en halv 

timme för majoriteten av intervjuerna, för att kunna upprätthålla koncentrationsförmågan och 

få genomtänkta svar. Undantag gjordes med Finansinspektionen, Svenska 

Fondhandlareföreningen och Sveriges Riksbank. På grund av att en stor del av intervjun gick 

åt till utredning av dokumentationsdelen samt förklaring av diverse begrepp, avsattes här två 

timmar. (Andersen, 1998) 

2.3.5 Intervjuernas genomförande  

Beträffande intervjuernas genomförande finns viktiga aspekter som kan påverka studiens 

resultat, vilket författarna tagit hänsyn till. De intervjuer som genomförts har bestått av 

personliga möten samt en telefonintervju. Fördelar med personliga intervjuer är att en bättre 
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och mer intim stämning skapas när intervjuare och respondent/respondenter sitter i samma 

rum. Man har även möjlighet att direkt urskilja kroppsspråk och olika ansiktsuttryck. 

Författarna anser att genomförda intervjuer bidrog till öppna och givande samtal, vilket kan 

anses svårare att åstadkomma via exempelvis telefon- eller mailkontakt. Studiens enda 

telefonintervju, följt av ett uppföljningssamtal, genomfördes sent in i uppsatsen och i 

kompletterande syfte eftersom författarna inte hade möjlighet att förflytta sig till 

respondentens kontor. Telefonintervjun kändes trots detta öppen och informativ och 

författarna anser att de trots allt fått ut den information som ett personligt möte skulle ha givit. 

Detta för att möjligheten till diskussion, följdfrågor samt uppföljningssamtal var mycket 

givande. (Jacobsen, 2002)  

 

Vid personliga intervjuer kan även negativa aspekter uppstå vilket kan innebära att 

författarnas närvaro skulle göra respondenten obekväm och leda till ett onormalt beteende i 

intervjusituationen. Författarna har inte känt av något sådant eftersom de har uppträtt 

förtroendeingivande och öppensinnat, allt för att respondenten skall känna sig bekväm. 

(Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2005) En avgörande faktor för att man skall få så bra svar 

från respondenten som möjligt är enligt Gustavsson (2004) att etablera en atmosfär vid 

intervjun som gör att respondenten känner sig trygg vilket leder till att de inte tvekar att delge 

information. De personliga intervjuerna har därför genomförts i lugn miljö på respektive 

respondents arbetsplats.  

 

Majoriteten av de genomförda intervjuerna har genomförts med en respondent. Under tre av 

de totalt 12 intervjuerna har två respondenter deltagit istället för en. Dessa intervjuer anser 

författarna ha givit en extra bra bild av intressenternas åsikter kring MTF:er. Respondenterna 

har haft olika arbetsuppgifter och därigenom kunnat lägga till kompletterande fakta vilket 

bidragit till utförliga svar. Samtliga intervjuer likställs ändå eftersom tillräcklig information 

enligt författarna erhållits. Författarna diskuterar huruvida dessa är representativa att företräda 

hela företaget och kommer fram till att de flesta som har intervjuats har en ledande-/maktstark 

position. Detta ger en pålitlig och trovärdig bild kring verksamheten och motverkar 

subjektiviteten i uppsatsen samt att respondentens egna åsikter ej framförs, med undantag för 

Riksbanken då de är en viktig myndighet och där respondenternas åsikter kan skilja sig åt från 

Riksbankens. Under samtliga intervjuer har båda författarna medverkat, för att båda skall få 

fördjupad kunskap och kunna bidra till uppsatsens färdigställande. Beslutet att vara två 

intervjuare har givit möjlighet till uppdelning av ansvarsområden, där den ena ansvarat för 

intervjudialogen medan den andra fört noteringar. Noggrannheten att inte avbryta varandra 

under intervjuerna, vilket kan vara en nackdel när man är två, har därmed förhindrats av de 

olika ansvarsområdena. (Thomsson, 2010) Författarna har varit styrande i den mån att de 
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vetat vad de vill ha ut av intervjun. De har däremot inte varit ledande i sina frågor eftersom 

respondenternas svar inte har velat påverkas. (Bryman & Bell, 2005) Sammanfattade frågor 

ställdes då och då under intervjuernas gång för att kontrollera att författarna tolkat 

informationen på ett korrekt sätt. (Krag Jacobsen, 1993)  

2.3.6. Etiska ställningstaganden 

Vid undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter, något som anses särskilt 

viktigt vid kvalitativa studier där intervjuaren i regel bryter sig in i respondentens privatsfär. 

Författarna har tagit hänsyn till de etiska ställningstagandena genom att respektive respondent 

frivilligt deltagit i studien efter att ha erhållit information om syftet med intervjun. (Jacobsen, 

2002) Vidare valdes de personliga intervjuerna att spelas in för att inte gå miste om viktig 

information och för att kunna återberätta respondenten på ett korrekt sätt, vilket leder till en 

ökad trovärdighet. Inspelning förekommer ofta vid kvalitativa intervjuer eftersom intresset 

ligger i hur respondenterna uttrycker det som sagts, och inte bara vad de säger. (Bryman & 

Bell, 2005) Viss risk uppkommer dock vid inspelning då respondenten kan uppleva viss oro 

över att det som sägs kan uttryckas på fel sätt vilket därmed kan leda till missförstånd 

(Bryman & Bell, 2005). Författarna var därför noga med att fråga respondenterna om 

intervjun fick spelas in och klargjorde att ändamålet med inspelningen var att fokus då läggs 

på dialogen istället för att anteckna. Noteringar fördes dock över de mest centrala områden 

som diskuterades under intervjuns gång. Nio av 12 intervjuer fick godkännande att spelas in. 

Författarna är medvetna att de tre intervjuer som ej har spelats in inte innefattar en lika 

detaljrik sammanställning som de andra, men de anser emellertid att den information de fått 

ut är tillräcklig. Slutligen transkriberades insamlat material där författarna skickade färdig 

empiridel till respektive respondent för godkännande. På detta sätt undviks eventuella 

feltolkningar och missförstånd som kan ha uppkommit under transkriberingen.    

2.3.7 Anonymitet 

I studien har resultatet redovisats öppet, vilket innebär att namn på berörda personer och 

företag som deltagit i intervjuprocessen har offentliggjorts, givetvis med godkännande från 

respektive part. Fördelen med detta anser författarna är att hela studien blir intressant och 

verklighetstrogen. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan det dock finnas en risk för ytligt 

beteende hos respondenten, men detta är ingenting som författarna känt av eftersom de flesta 

respondenterna befinner sig i maktpositioner med öppna åsikter. En nackdel med att hålla 

respondenters namn och företag i det öppna kan leda till att känslig och kontroversiell data 

bevaras. Detta är heller inget som författarna anser ha påverkat studien i sin helhet. (Lundahl 

& Skärvad, 1999) 
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2.3.8 Val av sekundära källor 

Utöver de primära källorna som representeras av intervjuer, användes flera sekundära källor i 

uppbyggandet av studien. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) består sekundärdata av 

information som inte är direkt skriven för studien. De sekundära källorna har bidragit med 

information till   

• Dokumentationsdel 

• Tidigare studier  

• Institutionell ekonomisk teori  

För att läsaren på bästa tänkbara sätt skall kunna ta till sig begreppet multilateral trading 

facility och dess förändring, ges i empirikapitlet Dokumentation av multilateral trading 

facility information så att denne efter kapitlets slut skall besitta en grundlig förståelse för 

marknadsplatsen. I detta kapitel beskriver författarna de båda sorters MTF:erna, och dessa 

grundläggande kunskaper krävs för att läsaren ska förstå hur MTF:erna kan ha påverkat 

transaktionskostnaderna.  Läsaren bör således kunna gå vidare till empirikapitlet Multilateral 

trading facilities påverkan på aktiemarknaden i Sverige följt av nästkommande empirikapitel 

Transaktionskostnadernas påverkan på marknadsaktörerna enligt intressenterna, vilka båda 

bygger på intervjuerna. Här fokuseras uteslutande på den sortens MTF vars affärsidé är att 

endast handla med aktier. I dokumentationen förekommer då och då muntliga källor från 

intervjuerna, vilka har fungerat som komplettering vid kunskapsluckor. Samtidigt klargörs 

vissa begrepp istället i intervjukapitlen i samband med att intressenterna nämner huruvida 

dessa har förändrats. 

 

Vad gäller information till dokumentationsdelen sökte författarna inledningsvis information 

om MTF:er och MiFID för att öka förståelsen kring ämnet. Då MiFID är ett direktiv har 

information hämtats i lagtexter och lagförslag hos Europaparlamentet och Europeiska 

Kommissionen. Vidare har författningar och rapporter från Finansinspektionen, årliga 

rapporter från Sveriges Riksbank samt årsredovisningar från de olika respondenterna använts.   

 

De få tidigare studier som finns och som berör studiens ämne har bearbetats, vilka främst har 

hittats med hjälp av MiFID- direktivet samt det nya förslaget till MiFID II. Där hänvisas till 

studier utförda av Europe Economics och PwC som berör implementeringen av MiFID. Även 

en tredje studie är inkluderad som är av relevans för uppsatsen. Studierna är tänkt att styrka 

eller stjälpa de motiv som framförs av intressenterna och granskades noga för att kunna välja 

ut väsentliga delar.  
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För att finna relevant information kring studiens finansiella teori har, utöver tryckt litteratur, 

vetenskapliga artiklar från framstående forskare inom ämnet institutionell ekonomi hämtats, 

främst från databaser som Business Source Premier, Academic Source Premier och Google 

Scholar. Även andra ekonomrelaterade databaser och hemsidor har nyttjats.  

 

2.4 ANALYS AV DATA  

Den insamlade empirin har sammanställts på ett sätt som skall tillåta läsaren att enkelt 

anamma den information författarna tagit del av. Detta för att tydligt kunna följa de olika 

områden som berörts av implementeringen av MTF:er. Vidare är empirin strukturerad på ett 

sätt så att läsaren kan se vilka transaktionskostnader som kan ha påverkats och vilka väntade 

eller oväntade effekter som kan tänkas ha uppkommit. Den teoretiska referensramen 

innefattar utsedd institutionell teori som koncentrerats till institutioner, institutionell 

förändring samt transaktionskostnader. Med utgångspunkt i referensramen samt regelverk 

kring MTF:er och MiFID-direktivet har författarna tolkat och analyserat den insamlade 

empirin för att på så vis kunna fastställa lämpliga slutsatser.  

 
 
2.5 METODPROBLEM 

För att kunna garantera en trovärdig studie är det viktigt att kritiskt granska både de primära 

och sekundära källorna som använts. Huruvida de resultat som framtagits är verklighetstrogna 

är något som diskuteras genom bland annat begreppen reliabilitet och validitet, vilka är mått 

på hur tillförlitligt det insamlade materialet är och används för att kunna visa på kvaliteten i 

en studie. (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002)  

2.5.1 Reliabilitet   

Reliabilitet anger i vilken utsträckning som resultaten av genomförda mätningar skulle visa 

samma resultat om undersökning gjordes på nytt, med andra ord hur pass tillförlitlig den 

insamlade empirin är (Bryman & Bell, 2005). Att själva mätningen inte påverkas av den som 

utför den, eller av de omständigheter som sker vid mätningen, är kännetecken på en god 

reliabilitet (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Studien bygger på 12 intervjuer som alla genomförts på liknande sätt, där de flesta 

respondenter som intervjuats har ledande positioner. Liknande intervjumallar anser författarna 

utgöra motiv för en hög reliabilitetsgrad. Vidare stärks studien genom att författarna har 

namngivit alla respondenter, man skulle således kunna intervjua samtliga respondenter igen 

med samma frågor tack vare författarnas intervjumallar. Tillförlitligheten stärks ytterligare 

genom att samtalen har spelats in, vilket gör att författarna i empirin kan redogöra för 

respondenternas åsikter med deras egna ord i form av citat. Författarnas resultat kan dock ha 
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påverkats av att de mestadels har intervjuat endast en till två respondenter under varje 

intervju, där dennes subjektiva åsikter kan ha förts fram. För att undvika detta har generella 

frågor kring studiens ämne ställts där författarna efterfrågat intressenternas ståndpunkter och 

därmed inte respondentens. Författarna anser därmed att respondentens individuella åsikt inte 

har tagits i beaktande i någon större utsträckning, vilket vidare styrker studiens reliabilitet. 

Slutligen anses den sekundärdata, i form av bland annat information från Europaparlamentet, 

Europeiska Kommissionen samt Finansinspektionen och Sveriges Riksbank, som använts vid 

tidigare studier och i dokumentationsdelen, vara tillförlitliga.  

2.5.2 Validitet 

Validitet handlar om huruvida man mäter det man säger att man skall mäta. Reliabilitet är en 

nödvändig förutsättning för att validitet ska nås. Om en studie inte anses vara tillförlitlig och 

därigenom inte stabil över tiden så kan den således inte heller vara giltig. (Bryman & Bell, 

2005) Validitet kan delas upp i intern validitet respektive extern validitet. Intern validitet 

anger om slutsatsen i studien är hållbar eller inte medan extern validitet visar om de resultat 

som inhämtats från undersökningen kan generaliseras över studiens specifikt valda område. 

(Bryman & Bell, 2005)  

 

För att intervjuerna skall kunna hållas inom ramen för det material författarna vill samla in, 

användes intervjumallar vilket därmed stärker studiens interna validitet. Detta gör att alla 

intervjuer följer liknande mönster vilket leder till smidig sammanställning och ökad 

trovärdighet för studien. Nästintill alla intervjuer har skett på ett personligt plan under 

liknande omständigheter, något som även anses styrkande. Genom att den sammanställda 

intervjudelen skickats ut till respektive respondent för godkännande stärks studiens validitet 

ytterligare då detta motverkar eventuella feltolkningar och missförstånd som annars kan 

förekomma. (Bryman & Bell, 2005).  

 

Studiens externa validitet styrks genom att beröra MiFID-direktivet, vilket består av en 

harmoniserad lagreglering som gäller för alla medlemsländer.  Samma lag gäller således i de 

olika länderna där man med hjälp av författarnas intervjumallar och tillvägagångssätt skulle 

kunna replikera studien. Dock kan inte författarna uttala sig om något resultat vid denna 

företeelse eftersom MTF:erna här kan ha påverkat transaktionskostnaderna och 

marknadsaktörerna på annat sätt då marknadsstrukturen och kulturen, vad gäller aktiehandel, 

kan skilja sig i olika länder.  
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2.5.3. Genomskinlighet 

Något som man inom kvalitativ forskning försöker förbättra är bristande genomskinlighet, 

även kallat bristande transparens. Detta visar sig genom att det kan vara svårt att i en 

kvalitativ undersökning se vad som egentligen har gjorts, vilka som valts ut för intervju samt 

vilka slutsatser som dragits. Författarna är därför tydliga i sin redogörelse för hur insamling 

av både material till dokumentationsdelen och intervjusammanställningsdelen har gått till. 

Beträffande intervjuerna har författarna tydligt redogjort för vilka respondenter som har valts 

samt hur intervjuerna gått till. Vidare bifogas författarnas intervjumallar (Bilaga 1-5) vilket 

ger läsaren möjlighet att följa intervjuupplägget. Att ge läsaren klarhet i denna process ökar 

transparensen och således studiens trovärdighet. (Bryman & Bell, 2005)  

 

2.6 EFTERREFLEKTIONER 

Vid insamlingen av det empiriska materialet var det tre intervjuer som inte spelades in, dessa 

utfördes med en myndighet, en organisation, och en förening. Efterkonstruktioner, i form av 

mailkontakt, var därför nödvändigt så att all information uttrycktes på rätt sätt samt för att 

undvika missförstånd. Efterkonstruktionerna var av stor vikt eftersom uttalanden kom från 

bland annat myndigheter. Författarna anser att dessa varit nödvändiga och att de ej påverkat 

studiens resultat. Respondenternas godkännande av den färdiga intervjusammanställningen 

var fördelaktigt eftersom feltolkningar och missförstånd minimerades. Värt att notera är att 

författarna endast har intervjuat värdepappersinstitut som är aktieägare i Burgundy. Detta 

skulle kunna tänkas ge en missvisande bild eftersom dessa kan anses lite för positivt inställda 

till MTF:er. Författarna hade önskat intervjua en bank som inte är aktieägare, dessvärre något 

som de flesta storbanker i Sverige är. Vidare kan anmärkas att värdepappersinstituten som 

intervjuats utgörs av enbart banker. Det hade därför varit av intresse att även titta på en annan 

aktör som inte innefattar bankverksamhet. Vad gäller intervju med Riksbanken, är det 

oundvikligt att till visst del får svar som är personligt vinklade, trots detta anser sig författarna 

fått relevanta svar.   

  

Valet att inte intervjua privatinvesterare kan kritiseras eftersom de är en stor del av 

aktiemarknaden. Då varken tid eller resurser funnits för att inkludera denna infallsvinkel i 

studien valde författarna att endast fokusera på de tre andra infallsvinklarna. Författarna kan 

konstatera att för att få en mer omfattande bild av MTF:ernas situation hade det varit 

fördelaktigt att inkludera privatinvesterare i de fall de haft grundläggande kunskaper om 

MTF:er. Författarna anser dock dessa kunskaper begränsade vilket därmed skulle leda till 

svårigheter.  
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Eftersom studien enbart fokuserar på MTF:er i Sverige och inte större och mer väletablerade 

MTF:er såsom nyss sammanslagna BATS Chi-X Europe kan författarnas resultat anses något 

missvisande. BATS Chi-X Europe är, i Europa, Nasdaq OMX:s största konkurrent vilket gör 

att författarnas resultat förmodligen skulle skilja sig åt om denna avgränsning inte hade 

genomförts. Generellt sett ur ett konkurrensperspektiv är därför inte studien rättvist bedömd, 

detta eftersom Nasdaq OMX:s största konkurrenter är BATS Chi-X Europe och inte 

Burgundy.  

 

2.6.1 Källkritik 

Vid användandet av sekundärdata ställer sig författarna kritiskt till dess urval för att den skall 

vara tillförlitlig och rättvisande. Författarna har genomgående i studien därför tagit hänsyn till 

var informationen kommer ifrån, vem som har samlat in den samt dess relevans för ämnet. 

Detta gäller för såväl användandet av litteratur- som Internetkällor. (Lundahl & Skärvad 

1999) Författarna anser att de sekundära källor som använts är trovärdiga eftersom 

huvuddelen består av direktiv och lagregleringar samt information från de högre organen på 

den svenska aktiemarknaden samt framstående teoretiska forskare. Författarna har varit 

observanta på att tillämpa olika typer av data för att på så sätt ställa informationen mot 

varandra, vilket givit ett mer säkerställt resultat som därmed styrker studien. (Jacobsen, 2002) 

EDHEC-studien har genomförts av ett europeiskt forskningscenter, och därmed betraktar 

författarna den trovärdig då det är ett av de största aktiva forskningscentren i Europa på 

finansområdet. Beträffande de två tidigare studierna i uppsatsen som genomförts av PwC och 

Europe Economics, anser författarna tillförlitliga eftersom de genomförts på uppdrag av 

Europeiska Kommissionen.  
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3 INSTITUTIONER OCH TRANSAKTIONSKOSTNADER 

Nedanstående kapitel presenterar den institutionella ekonomiska teori som använts i studien, 

vilken legat till grund för vidare analys i ämnet. Douglass C. North och Oliver E. Williamson 

är båda framstående ekonomer inom institutionell ekonomi och har båda mottagit Nobelpriset 

för sina insatser. North har inriktat sig på institutioner och dess utveckling medan Williamson 

har specialiserat sig inom transaktionskostnader. Dessa är en del av institutionell ekonomi och 

därmed institutioner. Författarna ger en samlad bild av vad forskare och den främsta 

litteraturen har att säga om institutioner och transaktionskostnader. Därmed fokuserar detta 

kapitel på institutioner ur Norths perspektiv samt hur Williamson uppfattar 

transaktionskostnader.  

 

3.1 INSTITUTIONER 

3.1.1 Formella och informella institutioner 

I litteraturen Institutional Economics: an introduction uttrycker författarna sig enkelt genom 

att säga att institutioner motsvarar regler som förenklar transaktioner. Men vad innebär 

egentligen en institution? Allmänt kan en institution ha flera betydelser och kan i litteraturen 

förklaras på olika sätt. Den kan bland annat ses som en etablerad organisation, där en bank 

kan betraktas som en finansiell institution. Emellertid får begreppet institution inom den 

institutionella ekonomin8 en lite annorlunda tolkning och likställs mer med kutym, regel och 

sedvana än en fysisk organisation. Institutionell ekonomi innefattar teorier som förklarar 

institutioners funktion i samhället, hur och varför de uppkommer, hur de påverkar ekonomiskt 

beteende samt hur de främjar eller förhindrar den ekonomiska tillväxten. (Klein, 1999; 

Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010)  

 

Ytterligare en definition säger att institutioner är ”systems of hierarchical man-made rules that 

structure behaviour and social interaction” (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010:25). Här 

förklaras institutioner som ett system bestående av regler som är skapade och sammansatta av 

människan för att strukturera beteende och social interaktion (Groenewegen, Spithoven m.fl., 

2010). Dessa regler utgörs av formella institutioner som består av lagar, författningar, 

kontrakt, politiska och ekonomiska regler, samt informella institutioner såsom värderingar, 

uppförandenormer, sedvänjor och traditioner (North, 1990). Formella institutioner är 

utformade av en offentlig myndighet och kan på kort tid skapas eller förändras genom 

politiska beslut. De informella institutionerna förändras stegvis och betydligt långsammare. 

                                                             
8 Beskriver hur institutioner påverkar ekonomin och hur dessa utvecklas i samband med ekonomiska 
händelser (Institutional Economics, 1998). 
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De behöver inte något regelverk då reglerna antingen följs av individers eget intresse eller 

fastställs av individerna själva. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010; North, 1990) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figur 1: Formella och Informella institutioner. Källa: North, 1990. Illustration: egen 

 

Formella och informella institutioner har stor betydelse för ekonomiskt beteende, och 

fokuserar på hur transaktioner koordineras, det vill säga huruvida ekonomiska transaktioner 

sker med låga eller höga transaktionskostnader (North, 1990). Institutioners uppgift är att 

samordna dessa transaktioner så att de genomförs till lägsta möjliga transaktionskostnad på ett 

så effektivt sätt som möjligt för att då öka välfärden för individer (Groenewegen, Spithoven 

m.fl., 2010). 

 

“When it is costly to transact, the institutions matters. And it is costly to transact.” 

- North 1993 - 

( William M. Dugger, 1995:453) 
 

Hur väl institutioner löser olika koordinationsproblem som uppstår avgörs av individens 

preferenser, omgivningens komplexitet samt organisationernas förmåga att tolka 

omgivningen, där preferenserna innebär organisationers motivation och engagemang inom 

institutionen (North, 1990). Institutioner ger struktur för handeln och tillsammans med den 

teknik som används bestämmer institutioner transaktionskostnaden (Groenewegen, Spithoven 

m.fl., 2010). Det är avgörande att individen har förtroende för institutionen och att denne kan 

lita på att dess transaktion sker med de lägsta transaktionskostnaderna. Har individen 

förtroende för institutionen så har denne fler motiv att engagera sig i ekonomisk aktivitet, 

vilket leder till ökad samhällsutveckling. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010; North, 1990) 

 

3.1.2 Spelregler och spelare 

Institutioner ses alltså som varaktiga regelsystem eller som samhällets spelregler vilka 

Douglass C. North beskriver i Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 

Institution 

Formell Institution 
- lag, författning 

Informell Institution 
- norm, tradition 
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Spelreglerna ger struktur och möjlighet till social, politisk och ekonomisk samordning. 

(North, 1991) Samtidigt som North ser institutioner som spelregler ser han organisationer 

som spelare. Således gör han en viktig särskiljning mellan institutioner och organisationer. 

Organisationer eller spelare inkluderar politiska, ekonomiska och sociala organ såsom 

politiska partier eller företag och består av individer i grupp som gemensamt strävar efter att 

uppnå ett visst mål. De finns till för att förändra eller skapa nya institutioner där politiska eller 

ekonomiska entreprenörer inom organisationen, så kallade förändringsagenter beslutar kring 

samt driver förändringen framåt. (Svensson, 1995; North, 1990) Organisationer strävar efter 

att öka humankapital för att kunna förbättra sin överlevnadsmöjlighet i samband med 

konkurrens på marknaden. De kunskaper och förmågor som bidrar till ett ökat resultat 

kommer därmed att fungera som drivkraft för fortsatt ekonomisk utveckling. (North, 1990; 

North, 1992)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Spelare och spelregler. Källa: North, 1990. Illustration: egen 

 

3.2 INSTITUTIONELL FÖRÄNDRING 

 
Enligt Svenssons analys av Douglass C. North sker institutionell förändring när vinsten av en 

eventuell institutionell förändring är större än de kostnader som är sammankopplade med 

denne (Svensson, 1995). En anledning till varför institutionella förändringar sker beror dels 

på individers målmedvetenhet att genomföra förändringen, men är dels en oplanerad mer 

spontan process vilken man inte på samma sätt kan förutse (Groenewegen, Spithoven m.fl., 

2010). För att få grepp om institutionell förändring presenteras i följande stycke olika 

anledningar till förändring samt vad som kan tänkas påverka.   

Institutioner/ Spelregler 

 Organisation / Spelare 
 

Organisation / Spelare 
 
 

 

Förändringsagent 
Förändringsagent 

Förändringsagent 

Förändringsagent 
Förändringsagent 
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3.2.1 Varför institutionell förändring? 

Förändringsagenter är som tidigare nämnts beslutfattarna inom en organisation. Anledningar 

till institutionella förändringar kan vara externa förändringar från omgivningen såsom 

lagändring eller förändring i humankapital (North 1990; North, 1992). En institution kan även 

dyka upp som en evolutionsförändring och därigenom som ett oavsiktligt resultat. Individer 

kan bete sig på ett speciellt sätt då det ligger i deras eget intresse, inte för att de måste. Detta 

beteende kan vara avsiktligt menat av individen för att exempelvis minska kostnader, men det 

kan även vara oavsiktligt. Dock är inte uppkomsten av institutionen avsiktlig. Institutioner 

kan evolutionärt uppkomma utan att en eller flera individer har en plan på dess uppkomst 

eller förändring av existerande institution. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010) 

 

3.2.2 Incitamentsstrukturer  

Över tiden har samhället utvecklat incitament och sanktioner vilka skapas för att institutioner 

skall kunna utvecklas. Incitament i form av belöningar har skapats för att hindra befolkningen 

att motarbeta normerna. Sanktioner är något som alltid tillkommer vid institutioner och utan 

obligatoriska sanktioner skulle institutioner vara meningslösa. Sanktioner behövs för att 

upprätthålla institutionerna då dessa skapar en viss grad av ordning. (Kasper & Streit, 1998) 

Dessa sanktioner bör dock vara trovärdiga och genomförbara för att förhindra att en del av 

samhällsskaran uppträder opportunistiskt (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010). 

3.2.3 Path dependence 

Förutom anledningarna till institutionell förändring så talar North om hur historia formar 

förändringen och samhällsutvecklingen (North, 1990). 

 
“History matters. It matters not just because we can learn from the past, but because the 

present and the future are connected to the past by the continuity of a society’s institutions. 

Today’s and tomorrow’s choices are shaped by the past. And the past can only be made 

intelligible as a story of institutional change.” 

(North, 1990: VII) 

North ignorerar inte institutioner, likt tidigare ekonomisk teori, utan menar att nutid och 

framtid är sammankopplad med det förflutna genom skapandet av institutioner. Detta utgör 

path dependence där institutioner utvecklas stegvis, allteftersom tiden går. (North 1990) Path 

dependence menar att ”history matters” och bidrar till förståelse för ekonomisk förändring 

under en lång tidsperiod. Historiska händelser är av stor betydelse då dagens beslut anses vara 

begränsade av de beslut som skett i det förflutna, samtidigt kommer ett beslut idag att påverka 

framtida beslutsfattande. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010)  
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Det kan vara kostsamt att byta path då nya regler ofta har svårt att bli accepterade i samhället. 

Ett samhälle kan vara främmande och känna osäkerhet vid mötande av nya regler eftersom de 

är rädda att dessa skall kollidera med befintliga. Ofta har samhället ett redan stabilt och 

inarbetat system vilket gör att de gärna håller sig till traditioner. Ett införande av nya regler 

skulle innebära regelförändringar, vilket i sin tur skulle påverka kostnader då resurser till 

förändring måste införas. Det är oftast enklast att fortsätta längs en redan upptrampad stig än 

att skapa en ny, även om de nya reglerna skulle ha visat sig vara mer fördelaktiga och 

kostnadseffektiva. Denna procedur kallas lock-in vilken visar att institutionella system har en 

viss tröghet som stegvis leder tillbaka till path dependence. (Kasper och Streit, 1998; North 

1990)  

 

Om den institutionella förändringen är gynnsam så kommer path dependence att stegvis leda 

till ekonomisk tillväxt, men North antyder att strävan efter effektivitet inte alltid innebär att 

institutionella arrangemang är optimala. (Myhrman och Weingast, 1994:189)  
 
 

3.3 TRANSAKTIONSKOSTNADER 

3.3.1 Transaktioner och olika slags transaktionskostnader 

Olika deltagare i en transaktion har olika information och det finns en stor osäkerhet kring hur 

framtida transaktioner ser ut och vad som kan komma att ske efter transaktionen. Det är 

kostsamt för en aktör att samla in och analysera all nödvändig information för att kunna ta ett 

optimalt beslut, men genom att anta att människan är rationell försöker denne ta ett så lönsamt 

beslut som möjligt med den information denne kan tillhandahålla. Kostnader som uppkommer 

i samband med en transaktion benämns just transaktionskostnader och institutionernas uppgift 

är alltså att hushålla med dessa. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010) 

 

Författarna identifierar tre olika aspekter kring transaktionskostnader i litteraturen 

Institutional Economics: an introduction. Den första aspekten består av sök- och 

informationskostnader som uppkommer före en transaktion. Dessa förklaras som kostnader 

för att söka information kring produkten och vem som erbjuder den, det vill säga kostnader 

för att hitta en motpart9. Tid för att hitta denna information ses även som en kostnad. Andra 

aspekten under transaktionen består av kostnader för att formulera, förhandla och avsluta 

kontraktet mellan motparterna. Dessa kostnader kan utgöras av juridiska tjänster, men även 

tidsaspekten beaktas här. Slutligen handlar den sista aspekten om övervaknings- och 

genomdrivandekostnader. Motparten måste efter transaktionen se till att den andra parten 

                                                             
9 den andra parten i en förhandling (Nationalencyklopedin, 2012) 
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förbinder sig till avtalet och leverans och betalning måste övervakas. Här ingår dessutom 

kostnader som kan uppkomma om den ena parten undanhållits information kring produkten 

eller inte fullföljer avtalet. Uppdelning före, under och efter transaktionen kan även benämnas 

som ex-ante - och ex-post kostnader där de två förstnämnda aspekterna räknas in under ex-

ante kostnader medan den tredje aspekten utgörs av ex-post kostnader. Ex-ante kostnaderna 

har som mål att minska ex-post kostnaderna så mycket som möjligt eftersom en väl utförd 

informationsinsamling skapar en bild av de problem som kan komma att inträffa efter 

transaktionen. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010)  

 

Före transaktionen Sök- och informationskostnader 
Ex-ante-kostnader 

Under transaktionen Formulera, förhandla och avsluta kontraktet 

Efter transaktionen Övervaknings- och genomdrivandekostnader Ex-post kostnader 
Tabell 6: Transaktionskostnaders indelning. Källa: Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010. Illustration: egen 

 

Vid en transaktion kan det förekomma kostnader kring marknadsimperfektioner vilket 

innebär att ineffektiviteter förekommer då marknaden inte uppnår perfekt konkurrens. Detta 

på grund av att två parter saknar fullständig information om transaktionen. 

Marknadsimperfektioner förklaras bland annat av asymmetrisk information som innebär att en 

av parterna har tillgång till information som den andra parten saknar. (Groenewegen, 

Spithoven m.fl., 2010)  

3.3.2 Kontraktets betydelse 

Williamson (1985) lyfter fram att transaktionskostnader till stor del handlar om 

kontraktsenliga problem parterna emellan. Kommer parterna i transaktionen väl överens eller 

uppkommer konflikter och missförstånd som leder till förseningar och andra komplikationer? 

Alla transaktioner är olika, vissa är smidiga medan andra är mer komplicerade och kräver mer 

resurser av parterna, något som kallas safeguards (Williamson 1981). Dessa beskrivs som 

skyddande åtgärder för att minimera risken för parterna, exempelvis sanktioner eller extra 

klausuler i kontraktet. Kontrakt kan betraktas som ”behovet för aktörer att försäkra dem själva 

mot risk” (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010:107).  

 

Classical contract är ett standardiserat kontrakt som omfattar alla relevanta framtida 

ovissheter som kan uppkomma mellan parterna. Transaktionen måste dock uppfylla vissa 

kriterier för att kunna genomföras med ett classical contract. För det första måste parternas 

identitet betraktas som irrelevant och inte påverka kontraktets villkor. Vidare måste 

transaktionen väl definieras skriftligt och ej muntligt. För det tredje, det är inte alltid möjligt 

eller nödvändigt att specificera alla detaljer kring transaktionen, men om problem parterna 
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emellan skulle uppstå är det viktigt att kontraktet behandlar konsekvenserna av detta. 

Slutligen ska kontraktet endast gälla de två parterna utan att någon tredje part ska blandas in. 

(Williamson, 1979) Dessa kontrakt är svåra att återfinna i praktiken (Williamson, 1979). 

3.3.3 Transaktionens karaktärsdrag 

Varje transaktion karaktäriseras på ett visst sätt och kan klassificeras och organiseras enligt 

olika faktorer. Först och främst talar Williamson om mänskligheten och den mänskliga 

faktorns inverkan på transaktionskostnaderna. I och med detta argumenterar han för de två 

begreppen bounded rationality och opportunism. Dessa antaganden har sin grund i det 

naturliga mänskliga beteendet och handlar om hur människan realistiskt sett agerar. 

(Williamson, 1981) Ursprungligen kommer begreppet bounded rationality från Herbert 

Simon och han definierar det som ett begränsat, planerat, rationellt beteende (Williamson, 

1996). Simon menar att människan har begränsat minne och begränsad förmåga att formulera 

och lösa komplexa problem samt bearbeta information. Människan kan inte förutse alla 

tänkbara och oförutsedda händelser som kan komma att uppstå utifrån den information denne 

innehar. (Williamson, 1981) Enligt Williamson (1973) innebär begreppet den begränsade 

förmåga individen har att mottaga, förvara, ta fram och bearbeta information felfritt utan 

komplikationer. Vad gäller transaktioner, eller rättare sagt kontrakt parterna emellan, så 

kommer människan endast åstadkomma ofullständiga kontrakt eftersom dessa är för 

komplexa. ”Alla komplexa kontrakt är oundvikligt inkompletta” (Williamson, 1998:31). 

Kontrakten kommer att innehålla luckor, felformuleringar och utlämningar av väsentliga 

uppgifter (Williamson, 1998). Det finns för många olika händelser som kan uppstå och 

vardera parten är oförutsägbar i sina handlingar (Williamson, 1981). 

 

Opportunism eller opportunistiskt beteende innebär att människan agerar i egennytta genom 

falskhet. Parterna gynnas genom att undanhålla information från varandra och är ibland inte 

helt ärliga med sina avsikter. (Williamson, 1973) Ett vanligt scenario av opportunism är när 

en individ eller ett företag kontaktar en annan aktör på marknaden och ger denne i uppgift att 

handla i deras bästa intresse. Informationsproblemet som uppkommer här, med tanke på om 

aktören fullföljer sin uppgift så effektivt som möjligt eller om de handlar i egennytta, 

benämns moral hazard. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010) 

 

Båda beteendena bounded rationality och opportunism innebär osäkerhet för motparten och 

därmed ökad risk. Hur omfattande ett kontrakt är bestäms av hur väl dessa beteenden hanteras 

i kontraktet och vilka safeguards som innefattas i kontraktet. Ju fler safeguards, desto mer 

minimeras risken. Detta visas i figur 3 nedan. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010) 
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Figur 3: Transaktionskomplexiteten. Källa: Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010, Williamson, 1985. 
Illustration: egen 

 

De tre dimensionerna uncertainty, frequency och asset specificity 
Klassificeringen och organiseringen av transaktionerna kan enligt Williamson brytas ned i tre 

dimensioner som karaktäriserar varje transaktion, nämligen uncertainty, frequency och asset 

specificity. (Williamson, 1979)  

Uncertainty 

Innebär störningar som kan uppstå efter en transaktion. Enligt Williamson beror risken i en 

transaktion på nivån uncertainty transaktionen associeras med. Ju mer beroende parterna är av 

varandra, desto mindre är osäkerheten att någon av dem byter motpart och desto mindre blir 

risken. (Williamson, 1998)  

Frequency 

Begreppet frequency åsyftar till med vilken frekvens eller återkommandegrad som 

transaktionen upprepas med (Williamson, 1981). Om parterna transfererar med varandra ett 

upprepat antal gånger kan vissa rutiner utvecklas som kan effektivisera transaktionen. 

(Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010) 

Asset specificity 

Enligt Williamson är asset specificity den viktigaste dimensionen vad gäller att beskriva en 

transaktion, där transaktionen kräver en viss investering av parten eller parterna. Han 

fokuserar på om transaktionen förknippas med en specifik investering eller ej. Om så är fallet 

kommer detta leda till starkt beroende, antingen från båda parternas håll eller endast från den 

ena partens sida. Både säljaren och köparen kan vara inlåsta i affären, säljaren kan inte vända 

sig till alternativa köpare då denne har investerat i den specifika transaktionen, detsamma 

gäller köparen. Ett bilateralt beroende skapas. Denna inflexibilitet kan komma att användas 

uncertainty / risk 

opportunism 

kontrakt 

bounded rationality 

safeguards 
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mot den part som har gjort den mest transaktions-specifika investeringen. (Williamson, 1981) 

Detta är känt som ett hold-up problem eftersom den ej anpassningsbara parten inte har några 

möjligheter att påverka transaktionsförhållandet. Motparten kan i detta fall uppträda 

opportunistiskt och omformulera kontraktet så att denne gynnas. (Groenewegen, Spithoven 

m.fl., 2010) Transaktioner som inte kräver en specifik investering innebär ett mindre 

risktagande eftersom parterna kan vända sig till andra parter på marknaden utan att förlora 

någonting. Fördelen med asset specificity är att om båda parterna anser sig gynnas av 

transaktionen och relationen, kommer de anstränga sig för att upprätthålla en fortsatt god 

kontakt. (Williamson, 1981) Genom att bara analysera transaktionskostnader utan att ta 

hänsyn till intäktsökningar eller produktionseffektivitet som kan uppkomma genom 

produktionsspecialisering, kan slutsatsen dras att hög asset specificity alltid medför höga 

transaktionskostnader gällande alla olika organisationer, antingen för båda parterna eller 

endast för den ena parten. (Williamson, 1991)  

 

Asset specificity kan enligt Williamson (1991) i sin tur delas upp på ett antal olika sätt: site 

specificity, physical asset specificity, human asset specificity och dedicated assets specificity. 

Site specificity relaterar till platsspecifika investeringar, med andra ord så kan köparen och 

säljaren operera nära varandra för att spara på transport- och lagerkostnader. Vad gäller 

physical asset specificity menar Williamson att vissa transaktioner kräver fysiska 

investeringar för att kunna genomföras, och som endast kan användas till att producera den 

specifika varan eller tjänsten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7: Olika slags asset specificity. Källa: Williamson, 1991. Illustration: egen 

 

Human asset specificity innebär träning och upplärning vid produktionsprocessen som är 

specifik för varje transaktion, med andra ord det humankapital som varje organisation 

innehar. Vidare relaterar Williamsons (1996) dedicated asset specificity till kundspecifika 

investeringar, investeringen är generell men skulle inte genomföras om inte en betydande 

kund skulle köpa en specifik produkt eller tjänst. Säljaren skulle förlora värde om kunden inte 

genomförde affären eller om den specifika produkten eller tjänsten inte transfererades som 

ämnat.  

Asset specificity 

Site specificity 

Physical asset specificity 

Human asset specificity 

Dedicated assets specificity 
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Valet av governance structure 

Transaktioners egenskaper skiljer sig alltså åt med tanke på graden av uncertainty, frequency, 

och asset specificity som kan identifieras samt om bounded rationality och opportunism är 

närvarande eller ej. I och med de olika karaktärsdragen kommer aktören välja att koordinera 

sin transaktion så effektivt som möjligt, med andra ord med så låga transaktionskostnader 

som möjligt. Koordineringen sker och transaktionskontrakten avslutas genom att välja i 

vilken governance structure transaktionen ska genomföras. Governance structure identifieras 

som ”ett institutionellt ramverk inom var ekonomiska aktörer koordinerar sina transaktioner” 

(Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010:32). Marknad, företag och kombinationer av dessa 

identifieras av Williamson som governance structures, vilka allihop är olika styrsätt som har 

olika transaktionskostnadsfunktioner och som associeras med olika typer av kontrakt och 

risker. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010, Williamson, 1998)  

 

Williamsons (1998) så kallade contracting scheme belyser ett antal privata governance 

structures. Antingen väljer aktören att koordinera transaktionen i en:  

• Ideal market 

• Hazard 

• Hybrid 

• Firm (Hierarchy) 

 

Ideal market betraktas som den ideala marknaden där den ideala transaktionen kan 

genomföras och där parterna har lika rättigheter när det gäller att förhandla sig till innehållet i 

kontraktet. Kontrakten utgörs av classical contracts och dessa är väl utformade med 

sanktioner för alla tänkbara oförutsedda händelser. Investeringarna som krävs är generella, 

det vill säga det finns ingen asset specificity, och en köpare kan smidigt skifta till en annan 

säljare utan att förlora värde, vilket leder till att inget beroende parterna emellan skapas. 

Dessutom är utbudet av både köpare och säljare stort. I en miljö som denna, utan 

beroendeförhållanden, kan opportunism lätt förhindras. Dock påträffas den ideala marknaden 

sällan i praktiken. En tänkbar men ej komplett beskrivning av en ideal marknad är 

spotmarknaden. Här handlas varor till köp- och säljpriser som innehåller all tillgänglig 

information av olika köpare och säljare. Denna perfekta marknad karaktäriseras av att varan 

byter ägare direkt efter betalning. Produkterna är homogena och priserna reagerar direkt på 

förändringar i utbudet av varan.  

 

När investeringarna blir mer specifika så kommer firm, på svenska företag, att vara det mest 

effektiva institutionella ramverket. Eftersom asset specificity nu är hög, medför detta ett stort 
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beroende och ett hold-up problem som inte kan avhjälpas med kontrakt och safeguards. En 

högre grad asset specificity ger större utrymme för opportunistiskt beteende. (Groenewegen, 

Spithoven m.fl., 2010) 

 

Kombinationerna av firm och ideal market identifierar Williamson som hazard och hybrid. 

Market hazard liknar den ideala marknaden, men investeringarna som krävs för att 

transaktionen ska kunna genomföras är mer specifika, vilket leder till ett större beroende. 

Kontraktet är inte lika komplext och alla möjliga utkomster finns inte inkluderade. Hybrid är 

en mix av marknaden och företaget, där kontraktet har förhandlats fram av de olika parterna 

som oftast gäller under en lång tidsperiod. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010) 

 

Williamsons contracting scheme i figur 4 nedan tar upp dessa fyra olika governance 

structures. Williamson visar här på vertikal integration som innebär att om företaget 

identifieras som det mest effektiva institutionella ramverket med den lägsta 

transaktionskostnaden, producerar detta produkten själv. Vidare beskrivs alternativet, där 

aktören väljer att koordinera sin transaktion på marknaden, det vill säga köpa produkten av en 

annan aktör.  

 

Contracting scheme-modellen tar endast hänsyn till asset specificity, då detta är den viktigaste 

dimensionen, de andra dimensionerna och faktorerna tas för givna. Man antar att 

transaktionen är återkommande, att det finns en osäkerhet och att den mänskliga faktorn 

påverkar. (Williamson, 1998) Valet av governance structure skiljer sig alltså åt beroende på 

graden av asset specificity eller investering (k) som transaktionen kräver för att kunna 

genomföras samt om inbyggda safeguards (s) i kontraktet förekommer. Högre grad av asset 

specificity resulterar i ett större beroendeförhållande, vilket då kräver fler safeguards. 

(Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010, Williamson, 1998) Som figuren visar förekommer 

ingen asset specificity för den ideala marknaden och då heller inga safeguards. Market hazard 

representeras av viss asset specificity, men kräver inga safeguards. Vidare karaktäriseras 

hybriden av ytterligare asset specificity, medan företaget har den högsta graden av specifika 

investeringar. Även kostnaderna för safeguards är här som högst. (Williamson, 1998)  
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Figur 4: Williamsons contracting scheme. Källa/ Illustration: Williamson, 1998:38 

 

De olika graderna av asset specificity visas i graf 1 nedan där Williamson (1991) illustrerar 

transaktionskostnaderna för de olika governance structures som en funktion av asset 

specificity. Konstaterandet att lägst asset specificity ger lägst transaktionskostnader leder till 

att marknaden är det främsta valet för aktören vid få investeringar, sett endast ur ett asset 

specificity-perspektiv. Kostnaderna ökar dock snabbt vid ökande asset specificity. Vad gäller 

företaget så kommer detta att minimera transaktionskostnaderna i fall med hög asset 

specificity, jämfört med marknaden. Vad gäller dimensionen uncertainty säger Williamson att 

om denne ökar, så kommer kurvorna i grafen att förskjutas uppåt. Alltså, om risken ökar, 

kommer transaktionskostnaderna att vara högre. (Groenewegen, Spithoven m.fl., 2010) 

 
Graf 1: Transaktionskostnader för olika asset specificity och governance structures. Källa/ Illustration: 

Williamson, 1991:284 
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4 DOKUMENTATION AV MULTILATERAL TRADING FACILITY  

Multilaterala handelsplatser är relativt obekant vilket ligger till grund för författarnas 

dokumentation kring MTF:er. Detta kapitel behandlar begreppet MTF, hur strukturen på 

marknaden förändrats i och med MiFID-direktivets införande och på vilket sätt MTF:er 

skiljer sig åt från de reglerade marknaderna. 

 

4.1 MULTILATERAL TRADING FACILITY 

4.1.1 Börsverksamhetens utveckling  

Sveriges idag största reglerade marknad är Nasdaq OMX Stockholm (Nasdaq OMX Nordic, 

2012). 1993 infördes vid sidan av börserna så kallade auktoriserade marknadsplatser. Dessa 

bedrev enligt Axelsson på Finansinspektionen (120416) en mindre omfattande 

börsverksamhet och var inriktade på handel med mindre bolag jämfört med den reglerade 

marknaden. (Jan Axelsson, 120416) Begreppet auktoriserade marknadsplatser försvann i och 

med MiFID-direktivet och dess harmonisering. Dessa marknadsplatser fick istället ansöka om 

att ombildas till MTF:er, vilket ledde till att vissa försvann. I samband med MTF:ernas 

etablering ombildades även börserna till reglerade marknader. Begreppet börs lever dock 

fortfarande i viss mån kvar, men med en annan betydelse jämfört med tidigare. 2007 

avskaffades börsmonopolet i hela Europa, något som gjorde MTF:ernas framväxt möjlig. (Af 

Sandeberg & Sevenius, 2008) 

 

Innan MiFID Efter MiFID 

Börs Reglerad Marknad 

Auktoriserad marknadsplats Multilateral Trading Facility (MTF) 

Tabell 8: Begreppförtydligande. Källa/ Illustration: egen 

 

4.1.2 Definition av Multilateral Trading Facility 

I MiFID-direktivet definieras en MTF som: 

 

”ett multilateralt system som drivs av ett värdepappersföretag eller en 

marknadsplatsoperatör och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella 

instrument från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – 

så att detta leder till avslut i enlighet med bestämmelserna i avdelning II”  

(Europaparlamentet, 2007, art. 4.15) 
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Begreppet multilateralt system innebär att direktivet skall förena flera parters olika köp-och 

säljintressen. Köp-och säljintressen innebär i sin tur att MTF:erna skall visa på pris, order 

och orderdjup10. Beträffande begreppet system omfattar detta MTF:er som verkar under ett 

regelverk och som skapar bindande överenskommelser parter emellan. Begreppet icke 

skönsmässiga regler innebär att ett värdepappersinstitut eller en börs som driver en MTF-

plattform inte ges någon möjlighet att efter eget omdöme sammanföra parter utan att 

ordermatchningen sker enligt vissa regler som styr prioritetsordningen i orderboken 11 . 

(Europaparlamentet, 2007) 

 

 
4.2 SKILLNADEN MOT REGLERAD MARKNAD  

En multilateral handelsplats och en reglerad marknad definieras i princip likadant och har 

båda som avsikt att föra samman köp- och säljparter. Samtidigt ska de vara multilaterala och 

tillgängliga för flera (Af Sandeberg & Sevenius, 2008). Marknadsregleringarnas 

gemensamma syfte strävar efter att skydda investeraren och skapa förtroende för marknaden 

(Finansinspektionen, 111115).  

 

4.2.1 Upptagen till handel på en reglerad marknad vs upptagen till handel på en MTF 

Innan ett bolag kan erbjuda aktier till allmänheten på en marknadsplats kräver lagen att 

företaget blir ett publikt aktiebolag. Bolaget informerar då allmänheten att det är möjligt att 

teckna aktier i företaget, ett prospekt12 upprättas. (Bolagsverket, 2012) Ett bolag vars aktier 

tas upp till handel måste uppfylla vissa villkor, vilket innebär en slags kvalitetsstämpel och 

underlättar handeln med aktierna. Länge har det cirkulerat begrepp som noterad, onoterad och 

listad på en marknad, men i och med lagförändringen har dessa begrepp kommit att tas bort 

och ersatts med två nya begrepp – aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad 

samt aktier som är upptagna till handel på en MTF. Man ska dock vara medveten om att 

villkoren och kraven för upptagande till handel på en reglerad marknad jämfört med en MTF 

kan skilja sig kraftigt åt. Samtidigt lever också de gamla begreppen kvar, vilket kan verka 

förvirrande för privata investerare. (Jan Axelsson, 120416) 

 

4.2.2 Regleringar 

Den mest väsentliga skillnaden mellan marknadsplatserna är just regleringskrav på bolagen 

vars aktier är upptagna till handel på marknadsplatserna. Bolag som återfinns på reglerade 

                                                             
10 Visar hur många säljare och köpare som vill handla med aktien och till vilken kurs. (Unga 
Aktiesparare, 2012) 
11 Här visas börsmedlemmarnas köp- och säljorder. (Unga Aktiesparare, 2012) 
12 Upprättas av företaget och godkänns av Finansinspektionen när värdepapper ska utbjudas till 
allmänheten. (Finansinspektionen, 2012) 
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marknader måste uppfylla vissa krav som ställs, dels ifrån svensk lagstiftning och dels ifrån 

handelsplatsen där de är upptagna till handel. Finansiell redovisning, offentliga 

uppköpserbjudanden och ägarförändringar, anmälan av insynspersoner 13  samt 

offentliggörande av annan kurspåverkande information är alla områden som lagstiftningen 

berör. Dessutom måste en disciplinnämnd 14  upprättas. (Finansinspektionen, 2012) 

Regleringen för bolag som är upptagna till handel på en MTF är däremot inte lika omfattande. 

Handelsplatsen kan naturligtvis ha egna, liknande regler som den reglerade marknaden för de 

anslutna bolagen. Detta är upp till varje handelsplats att själv avgöra. De lägre kraven 

resulterar i större ansvar och vidare större risk för den enskilde investeraren eftersom denne 

själv måste kontrollera företagen. Som investerare bör man ta reda på villkoren för varje 

specifik MTF. Dessutom kan skillnaden MTF:erna emellan i praktiken vara ganska stor. 

(Sveriges Riksbank, 2011) Många MTF:er anser det ändå lämpligt att följa många av de 

regler som gäller för ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad och därmed 

upprätthålla god värdepappersmarknadssed (Af Sandeberg, & Sevenius, 2008). 

 

4.2.3 Tjänsteutbud 

Det finns MTF:er med olika affärsstrategier, där två olika slags MTF:er kan identifieras. Till 

att börja med förekommer det multilaterala handelsplatser som ägnar sig åt att ta upp aktier 

till handel för första gången. Det är främst aktier i små tillväxtbolag. Den här sortens MTF:er 

har alltså som strategi att både ta upp aktier till handel samt att erbjuda handel i dessa. Dessa 

fanns indirekt i Sverige redan innan MiFID-direktivet, men benämndes då auktoriserade 

marknadsplatser. Den andra sortens MTF som förekommer är handelsplatser vars affärsidé är 

att handla med aktier som redan är upptagna till handel på en reglerad marknad. Utbudet av 

aktier skiljer sig åt mellan de olika alternativa handelsplatserna och beror på dess strategi. 

Idén hos dessa MTF:er är alltså att endast erbjuda handel i bolag och ej ta upp några bolag till 

handel för första gången. Deras syfte är alltså helt olika. MTF:er kan även, förutom att handla 

med aktier, handla med derivat. (Elina Yrgård, 120420; Sveriges Riksbank, 2011) 

 

Vad gäller de reglerade marknaderna så tar de både upp aktier till handel för första gången 

samt erbjuder handel i dessa. Deras strategi liknar alltså den första sortens MTF:er i viss mån, 

förutom att här återfinns de största och mest omsatta aktierna som är mer väletablerade än de 

nyare och mindre bolagen som är upptagna till handel på MTF:erna. (Elina Yrgård, 120420) 

                                                             
13 Tidigare ”insiders”, dessa är skyldiga att anmäla förändringar av sitt ägande i bolaget. 
(Finansinspektionen, 2012) 
14 Prövar ärenden angående medlemmars och noterade företags överträdelse av regelverken på de 
reglerade marknaderna. (Nasdaq OMX Nordic, 2012) 
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Uppdelningen ser ut på detta vis eftersom regelverket för reglerade marknader är mer 

detaljerat än för MTF:er och ställer högre krav på företagen (Sandeberg och Sevenius, 2008).  

 

4.2.4 Avtal 

Avtalen eller kontrakten mellan ett värdepappersinstitut och den reglerade marknaden samt 

mellan ett värdepappersinstitut och en MTF är generellt sett lika och relativt standardiserade. 

Det finns således inget kontrakt mellan exempelvis SEB och Avanza Bank. (Hans Toll, 

120419) 

 

4.2.5 Medlemmar 

Handel på en reglerad marknad kräver medlemskap. Det kan även förekomma 

fjärrmedlemskap som utgörs av utländska företag som vill handla på de svenska reglerade 

marknaderna. (Sveriges Riksbank, 2011) Medlemskap på en MTF fungerar i princip likadant, 

även på dessa marknader krävs att man är medlem. (Jan Axelsson, 120416) Det krävs 

särskiljning mellan köpsida och säljsida vad gäller marknadsaktörerna som får handla aktier 

själva eller genom någon annan på marknaden (Magnus Hillerström, 120419). Medlemmar på 

de svenska marknadsplatserna utgörs av svenska värdepappersinstitut eller kreditinstitut som 

av Finansinspektionen har tillstånd att driva värdepappersrörelse (Sveriges Riksbank, 2011). 

Dessa köper och säljer värdepapper åt någon annan och utgör säljsidan där bland annat banker 

ingår. De erbjuder tjänster i form av aktiehandel och analysmaterial till köpsidan som dessa 

nyttjar. Köpsidan i sin tur består bland annat av hedgefonder och försäkringsbolag som har 

egna kunder. Skillnaden mellan köpsidan och säljsidan är att det endast är säljsidan som får 

vara medlem på marknadsplatserna vilka ges en särskild licens för aktiehandel. Köpsidan 

däremot handlar sina aktier genom bankerna vilket innebär att köpsidan är kunder hos 

säljsidan. Privatpersoner får ej heller vara medlemmar direkt på marknadsplatsen, utan måste 

alltid handla genom ett värdepappersinstitut, som då betraktas som mellanhand. (Magnus 

Hillerström, 120419) 

 

4.2.6 Drift av marknadsplatser 

För att få driva en reglerad marknad eller en MTF krävs särskilda tillstånd från 

Finansinspektionen. Begreppet börs finns fortfarande, efter MiFID-direktivet, kvar och 

Finansinspektionen definierar idag börs som ”ett företag som har tillstånd från FI för att driva 

en eller flera så kallade reglerade marknader för handel med värdepapper” 

(Finansinspektionen, Börser och aktiehandel, 2012). Vidare, för att få driva en MTF, krävs att 

man av FI är auktoriserad som börs eller värdepappersinstitut (Finansinspektionen, 2012).  
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Figur 5: Olika tillstånd från Finansinspektionen vad gäller drift av reglerad marknad och MTF. Källa: 
Finansinspektionen, 2012. Illustration: egen. 

 

4.2.7 Tillsyn 

Alla svenska marknadsplatser är underordnade marknadsmissbrukslagen (Finansinspektionen, 

2012). Omstruktureringen på marknaden medför enligt Finansinspektionen en ännu högre 

nivå av övervakning för de svenska reglerade marknaderna och MTF:erna. FI utövar 

marknadsövervakning, samtidigt som handelsplatserna i Sverige har ett eget tillsyns- och 

övervakningsansvar vad gäller handeln och de bolag de tar upp till handel. De måste själva 

upptäcka egendomliga handelsmönster och ohederliga förfaranden. FI har begränsad tillsyn 

över detta. (Sveriges Riksbank, 2011) 

 

4.2.8 Marknadsplatser i Sverige 

I dagsläget återfinns fyra svenska MTF:er; First North, Nordic MTF och Aktietorget fanns 

alla tre på marknaden redan innan MiFID-direktivet kom till stånd och var verksamma 

antingen som auktoriserad marknadsplats eller genom sitt börstillstånd (Ulle Jakobson, 

120315; Sveriges Riksbank, 2011), medan Burgundy etablerades efter regelverksförändringen 

som en MTF (Burgundy, 2012).  

 

Vidare finns det två svenska reglerade marknader, Nasdaq OMX och Nordic Growth Market 

(NGM), varav Nasdaq OMX Stockholm utan tvekan är den största med de mest omsatta 

aktierna. First North drivs av Nasdaq OMX Group AB och jämfört med First North är Nordic 

MTF en mindre handelsplats som ägs av den reglerade marknaden NGM (First North, 2012; 

Nordic MTF, 2012). Aktietorget var innan MiFID-direktivet en auktoriserad marknadsplats, 

men fick av Finansinspektionen i samband med etableringen av MTF:er tillstånd att bedriva 

en alternativ handelsplats (Aktietorget, 2012). Dessa tre MTF:er har som strategi att ta upp 

mindre bolags aktier till handel för första gången, förutom First North som handlar med ett 

fåtal aktier som redan är upptagna till handel på en reglerad marknad i Norge.   

 

Burgundy är den fjärde och yngsta svenska MTF:en och ägnar sig endast åt att handla med de 

mest omsatta aktierna som redan är upptagna till handel på en reglerad marknad. 

Börs Reglerad marknad 
 

MTF 
 Värdepappersinstitut 
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Handelsplattformen bildades år 2009 och fick i januari förra året tillstånd av 

Finansinspektionen att bedriva en reglerad marknad vad gäller handel med bland annat 

warranter och strukturerade produkter. Däremot fungerar de som en MTF vad gäller 

aktiehandel. (Finansinspektionen, 110111) Företaget ägs av 13 storbanker och 

aktiemäklarfirmor i Norden, såsom bland annat Avanza Bank, Carnegie Investment Bank, 

Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken. (Burgundy, 2012) 

 

4.2.9 Marknadsstrukturen 

Figur 6 nedan visar marknadsstrukturen på aktiemarknaderna inom EU:s medlemsländer efter 

implementeringen av MiFID-direktivet och andra övriga direktiv för bolag upptagna till 

handel. Grundtanken var, som tidigare nämnt, att harmonisera de regler som fanns på de 

reglerade marknaderna och MTF:erna vilket både skulle öka och underlätta handeln över 

landsgränserna. Reglerna är harmoniserade för de bolag som är upptagna till handel på en 

reglerad marknad, vars aktier handlas på både en reglerad marknad och på en MTF vars 

affärsidé är att endast handla med aktier, såsom Burgundy. För Aktietorgets och First Norths 

bolag är reglerna alltså inte harmoniserade. Detta scenario illustreras i figur 6 där 

harmoniseringen markeras med streckade linjer. För MTF:erna som tar upp aktier till handel 

gäller istället i högre utsträckning nationella regler för bolagen. (Elina Yrgård, 120420)  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 6: Visar marknadsstrukturen på aktiemarknaden inom EU efter MiFID-Direktivets implementering år 2007. 
Källa/ Illustration: Elina Yrgård, 120420 
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5 MULTILATERAL TRADING FACILITIES PÅVERKAN PÅ 

AKTIEMARKNADEN I SVERIGE 

I följande samt i det nästkommande kapitlet presenteras en sammanställning av de intervjuer 

författarna genomfört vid insamling av empirin. Författarna skildrar frågor och ämnen som 

diskuterats och som uppkommit under intervjuerna, vilka anses vara centrala för studiens 

syfte. Första kapitlet inleds med en kort tillbakablick vad gäller beskrivningen av de 15 

respondenter som intervjuats, vilka totalt representerar 10 olika intressenter. Vidare redogör 

kapitlet för hur intressenterna anser MTF:er har påverkat aktiemarknaden, där områden som 

eventuella oväntade effekter, transaktionskostnadernas förändring samt utvecklingen av 

clearing- och avvecklingsprocessen diskuteras. Efterföljande kapitel redogör för de olika 

intressenternas åsikter beträffande transaktionskostnadernas påverkan på de olika 

marknadsaktörerna. Kapitlen innehåller därutöver begreppsutredningar vilka är nödvändiga 

för att läsaren ska kunna ta till sig det insamlade intervjumaterialet på bästa sätt. Båda 

kapitlen fokuserar uteslutande på den sortens MTF vars affärsidé är att endast handla med 

aktier som redan är upptagna till handel på en reglerad marknad. Detta då författarna kommer 

analysera konkurrensen mellan denna sorts MTF och de reglerade marknaderna.  

 

5.1 SAMMANFATTNING AV INTRESSENTER OCH RESPONDENTER 

 
Respondent Namn  Befattning/ arbetsområde 
Avanza Bank Hans Toll Vice VD, Chef Bank & Placeringar 
Burgundy Kara Laliberté 

Thomas Gidlund 
Business Analyst 
Head of Sales and Business 
Development 

European Multilateral 
Trading Facilities (EMCF) 

Björn Svensson Head of Nordic Region 

Euroclear Sweden (ES) Joakim Lundin Transaction Management 
Finansinspektionen (FI) Jan Axelsson Senior Advisor 
Nasdaq OMX Stockholm Björn Hertzberg 

 
Elina Yrgård 
Mattias Hammarqvist 

Head of Economic & Statistical 
Research 
Legal Counsel, EU Affaires 
Head of Sales, Nordic Equities 

Sveriges Riksbank 
 

Jonas Söderberg,  
Maria Bergsten 

Finansmarknadsenheten, 
Avdelningen för finansiell stabilitet 

Svenska 
Fondhandlareföreningen 

Kerstin Hermansson 
Vigg Troedsson 

VD 
Direktör 

Skandinaviska Enskilda 
Banken (SEB) 

Christer Wennerberg Chief Technology Officer, Equity 
Trading Technology 

Zenit Magnus Hillerström Aktiehandlare 
Tabell 9: De olika intressenterna och respondenterna och deras befattning/arbetsområde. Källa/ Illustration: egen 
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5.2 INTRESSENTERNAS TOLKNING AV SYFTET MED MIFID 

Det huvudsakliga motivet med införandet av MiFID-direktivet och etableringen av 

multilateral trading facility var att få ett enhetligt och harmoniserat regelverk inom EU och 

skapa en gemensam marknad, enligt Jonas Söderberg på Sveriges Riksbank (120417). Vidare 

berättar han att tanken var att man skulle kunna handla samma värdepapper på flera olika 

marknader och därmed öka konkurrensen. Mattias Hammarqvist på Nasdaq OMX (120420) 

säger att MiFID:s syfte var att öka transparensen. Enligt Elina Yrgård på Nasdaq OMX 

(120420) talar alla inom finansbranschen om att MiFID-direktivet är ”alla andra EU-direktivs 

moder”. Yrgård fortsätter berätta att innan MiFID såg handelsplatserna lite olika ut i olika 

länder. EU ville att de skulle likna varandra i större grad och skapade därför i samband med 

MiFID gemensamma regler för handelsplatserna. På det sättet ökades handeln över gränserna. 

Mycket som var gemensamt var bland annat kraven på övervakning av handeln och 

transparens på marknaderna. Yrgård poängterar att det nu inte är lika skrämmande för aktörer 

att börja handla med andra aktörer i andra länder och handla utländska aktier. Detta eftersom 

man vet att bolagen nu måste uppfylla samma krav inom hela EU, och marknadsplatserna 

måste ha samma nivå på kontrollen och på transparensen av handeln. Christer Wennerberg 

(120420) på SEB tillägger att regulatorerna ansåg att det inte var tillräcklig konkurrens 

mellan de europeiska aktiemarknaderna. 

 
5.3 INTRESSENTERNAS TOLKNING AV SYFTET MED BURGUNDY 

Enligt Hans Toll på Avanza Bank (120419) grundades Burgundy eftersom det fanns ett 

gemensamt intresse hos de 13 största lokala medlemmarna hos Nasdaq OMX Nordic. Dessa 

ville se till att det skapades en bra nordisk konkurrent till Nasdaq OMX då de stod för över 50 

% av handeln. Målet med Burgundy var att sänka transaktionskostnaderna och behålla 

Norden som marknadsplats, ”man var rädd att handeln skulle flyttas till London eller USA, 

eller rent av ännu längre bort” (Kara Laliberté, 120418). Enligt Magnus Hillerström (120419) 

på Zenit, en del av hedgefonden Brummer & Partners, tog Nasdaq OMX bra betalt vad gäller 

transaktionsavgifter av dessa stora banker och investmentbolag, vilket ledde till att de gick 

ihop och skapade Burgundy.  

 

5.4 AKTIEPRIS OCH LIKVIDITETENS FÖRÄNDRING 

Björn Hertzberg, Head of Economic & Statistical Research på Nasdaq OMX (120420), menar 

på att aktiepriset i princip ska vara samma på alla marknadsplatser tack vare high frequency 

traders15 (HFT) och arbitragehandel. Jan Axelsson på Finansinspektionen (120416) säger att 

                                                             
15 “En automatiserad handel som innebär att investeringsbesluten fattas mycket snabbt av en dator, som 
programmerats för att läsa av marknadsrörelser och olika aktörers beteende” (Finansinspektionen, 
Högfrekvenshandel, 2011). 
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det, på grund av arbitragehandel, normalt inte finns några större prisskillnader mellan olika 

handelsplatser. Prisdifferenserna kan i många fall vara endast i någon nanosekund.  

 

Vigg Troedsson på Svenska Fondhandlareföreningen (120419) informerar att likviditeten16, 

innan MiFID:s införande år 2007, var mer koncentrerad än idag. Han fortsätter med att säga: 

”efter MiFID ser vi en alltmer splittrad likviditet eftersom den har delats upp på flera olika 

marknadsplatser” (Vigg Troedsson, 120419). Söderberg på Sveriges Riksbank säger att 

informationsletandet kan ta längre tid om handeln är mer utspridd vilket leder till att 

sökkostnaderna blir högre. Likviditeten är viktig för den som lägger ordern för att veta om det 

snabbt går att hitta en motpart till det pris och den volym som önskas (Jan Axelsson). Enligt 

Axelsson handlar marknadernas kvalitet om vilka bolag som tas upp till handel samt 

likviditeten i handeln.  

 

Björn Hertzberg från Nasdaq OMX visar i graf 2 nedan, beträffande marknadsandelarna och 

likviditeten i de svenska aktierna, att BATS Chi-X Europe överlägset är Nasdaq OMX 

Nordics största konkurrent och ungefär 5 gånger så stor som svenska Burgundy.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 2: Visar Nasdaq OMX Nordics konkurrenters marknadsandelar i svenska aktier. Källa/ Illustration: OMX 
Nasdaq, 120420 

 

 

 

                                                             
16 En akties handelsvolym. En god likviditet visar på att aktien handlas frekvent, har många köpare och 
säljare och lätt omvandlas till pengar, medan en dålig likviditet visar på att aktien sällan handlas. (Unga 
Aktiesparare, 2012) 
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Nedan i figurerna 7 och 8 visas marknadsandelarna för svenska aktier på den öppna 

marknaden för marknadsplatser som handlar med svenska aktier. Som visas har Nasdaq OMX 

Nordics marknadsandel minskat från 99,73 % till 63,39 %. De har idag fortfarande störst 

marknadsandel, samtidigt som Burgundy handlar med 3,25 % av aktierna i den öppna 

orderboken. (Thomson Reuters, 2012) När en marknadsplats växer är det enligt Hammarqvist 

naturligt att fler och fler handlar på marknaden eftersom ”likviditet föder likviditet” (Mattias 

Hammarqvist, 120420). 

 

 

 
 
Figur 7: Marknadsandelar öppna marknaden   Figur 8: Marknadsandelar öppna marknaden 
över svenska aktier, januari 2008.    över svenska aktier, maj 2012. 
Källa: Thomson Reuters. Illustration: egen   Källa: Thomson Reuters. Illustration: egen          
 

 

Toll på Avanza Bank säger att det inte är lika lätt att hitta en motpart på Burgundy som det är 

på Nasdaq OMX vad gäller de stora bolagen, eftersom Burgundy har lägre marknadsandel i 

många aktier. Toll anser dock inte att det spelar så stor roll eftersom Burgundys medlemmar 

inte på något sätt är utestängda från primärmarknaden, där aktierna är upptagna till handel för 

första gången.  

 

Enligt Hertzberg går det dock inte, att från figur 7 och 8, dra slutsatsen att det blivit svårare 

att hitta en motpart på Nasdaq OMX efter MTF:ernas etablering. Nasdaq OMX har tappat 

marknadsandelar, likviditet och orderdjup, men denna slutsats går inte att dra utan att titta på 

den relativa och totala volymutvecklingen. Han påstår att den totala nettovolymen på 

marknaden har ökat så pass mycket att den tar ut marknadsandelsminskningen hos Nasdaq 

OMX. På det hela taget säger Hertzberg att det inte blivit svårare att hitta en motpart på 

99,73	  
%	  

0,27%	  

Marknadsandelar öppna 
marknaden för svenska 

aktier, januari 2008 

Nasdaq OMX 
Nordic 

Övriga  
63,39%	  

28,42%	  

3,25%	  
0,02%	  

4,92%	  

Marknadsandelar öppna 
marknaden för svenska  

aktier, maj 2012 

Nasdaq OMX Nordic 

BATS Chi-X Europe 

Burgundy 

Nordic Growth 

Övriga 
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Nasdaq OMX efter år 2009, förutsatt att man endast handlar hos Nasdaq OMX och inte letar 

hos någon annan. Se nedanstående graf 3 som visar marknadsandelsförändringen från januari 

2009 till maj 2012 för Nasdaq OMX Nordic. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3: Visar Nasdaq OMX Nordics marknadsandelar i svenska aktier. Källa/ Illustration: OMX 
Nasdaq, 120420 

 

Författarna visar i tabell 10 på data från Thomson Reuters vad gäller Nasdaq OMX Nordics 

totala omsättning för svenska aktier i den öppna orderboken. Tabellen visar att dess 

omsättning har minskat till mindre än hälften, medan marknadsandelen har minskat från nära 

100 % till nästan 63 % i maj i år. Samtidigt har den totala nettoomsättningen sjunkit för att 

sedan öka igen. Tabellen visar att OTC-handeln har fördubblats sedan 2008. Författarna kan 

utläsa att volymen vad gäller antalet aktier hos Nasdaq OMX Nordic har minskat. 

 

Tidpunkt 

Omsättning 
Nasdaq OMX 
Nordic, öppen 
orderbok (€) 

Marknads- 
andel Nasdaq 
OMX Nordic, 
öppen 
orderbok (€) 

Omsättning 
totalt, öppen 
orderbok (€) 

Omsättning 
totalt, OTC (€) 

Omsättning 
TOTALT (€) 

Antal aktier 
(volym) Nasdaq 
OMX Nordic, 
öppen orderbok 
(€) 

Januari 
2008 49 583 708 836 99,73% 49 719 910 373 14 458 015 404 71 596 870 327 7 021 588 346 

December 
2009 17 856 270 399 80,84% 22 089 509 919 4 248 174 037 31 375 980 131 5 456 622 808 

Maj 2012 22 251 055 957 63,38% 35 105 968 331 33 898 235 645 81 235 933 052 2 833 417 781 

Tabell 10: Nasdaq OMX Nordics omsättning och den totala omsättningen för svenska aktier för januari 2008, 
december 2009 och maj 2012. Källa: Thomson Reuters, 2012. Illustration: egen 
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5.5 MARKNADSPLATSERNAS FÖRTROENDE  

5.5.1 Problem som kan uppstå vid en transaktion 

När författarna frågar respondenterna om det uppstått ytterligare problem vad gäller 

aktietransaktioner eller liknande efter november 2007, svarar Hans Toll på Avanza Bank att 

“vi inte kan se att det är mer problem med aktier som är upptagna till handel på en MTF 

jämfört med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad” (Hans Toll, 120419). Toll 

berättar att han inte heller märkt av någon skillnad i relationen mellan aktieägare och ledning 

vad gäller aktier upptagna till handel på en reglerad marknad jämfört med aktier upptagna till 

handel på en MTF. Wennerberg säger att som mellanhand garanterar SEB alltid att kunden 

får leverans av sina aktier, det spelar ingen roll var aktierna har handlats. Om det mot 

förmodan skulle uppkomma leveransproblem så löser SEB detta mot marknaden. Enligt 

Hillerström på Zenit går det inte längre att backa en felaktig affär. Hade man gjort en felaktig 

affär innan MTF:ernas inrättande, så kunde man som kund ringa till den reglerade marknaden 

som i sin tur ringde upp värdepappersinstituten och meddelade att det blivit fel. Idag fungerar 

inte detta då det finns för många handelsplatser och nya aktörer som kommit in på 

marknaden, här syftar Hillerström på högfrekvenshandlarna.   

5.5.2 Marknadsplatserna ur ett riskperspektiv 

Författarna frågar intervjupersonerna om Burgundy som MTF och Nasdaq OMX som 

reglerad marknad skiljer sig ur risksynpunkt. Elina Yrgård på Nasdaq OMX svarar att 

eftersom övervakningen är samma på de båda marknaderna och eftersom det är samma 

kvalitet i bolagen som är upptagna till handel på Nasdaq OMX så är det lika stor risk ur det 

avseendet att handla en sådan aktie på Nasdaq OMX som på Burgundy. Hon säger dock att 

kvaliteten på marknaden kan skilja sig beroende på hur mycket likviditet marknadsplatsen 

lyckats locka till sig, det vill säga hur många köpare och säljare varje marknad har. Axelsson 

berättar för författarna att möjligheten att kunna köpa och sälja aktier när du vill, det vill säga 

en likvid marknad, brukar värderas högt av investerarna. Toll säger dock att det är samma risk 

att handla samma aktie på både Burgundy och Nasdaq OMX. Toll påstår att kvaliteten på 

marknadsplatsen är densamma och Wennerberg säger att kraven för kursövervakning är i 

princip desamma mellan reglerade marknader och MTF:er, dock skiljer sig 

bolagsövervakningen.  

5.5.3 Marknadsplatsernas förtroende bland aktörer och investerare 

Vad gäller förtroende för Burgundy jämfört med Nasdaq OMX berättar Hillerström från Zenit 

att de har större förtroende för Nasdaq OMX, och om de skulle få välja ser risken lägre ut på 

Nasdaq OMX. ”De har bättre rykte och är proffsigare” (Magnus Hillerström, 120419). Andra 

åsikter framförs av Toll och Wennerberg, som företräder de båda bankerna och representerar 
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infallsvinkeln värdepappersinstitut. Toll meddelar att de har lika stort förtroende för båda 

marknadsplatserna medan Wennerberg säger att det inte finns principiella skäl att ha olika 

förtroende mellan en reglerad marknadsplats och en MTF, de är båda hårt reglerade. 

 

5.6 BEST EXECUTION OCH SMART ORDER ROUTING 

5.6.1 Begreppet best execution 

Bästa möjliga orderutförande, på engelska best execution, är ett begrepp som har uppkommit 

i samband med MiFID-direktivets införande. Begreppet innebär att värdepappersinstituten, 

exempelvis banker, har skyldighet att utföra kundorder på de villkor som är mest förmånliga 

för kunden med hänsyn taget till pris, hastighet, kostnad eller annan relevant information som 

erfordras vid utförandet. (Europaparlamentet, 2007)  

 

Reglerna för best execution ger möjlighet till ett stort mått av flexibilitet och är på så sätt 

inget entydigt begrepp. Framför allt ska hänsyn tas till varje enskild investerares önskemål 

och behov samt marknadsförhållandena vid just det ögonblicket. Ibland är det viktigare att få 

en affär utförd fortast möjligt än att dela upp ordern under en tidsperiod för att få ett bättre 

pris. Varje bolag upprättar en best execution-policy, men det finns ingen fast ram kring hur 

policyn skall utformas utan den sätts upp individuellt för respektive bolag. I denna policy 

framgår vad kunden kan vänta sig, exempelvis gällande vilka marknadsplatser som en viss 

aktie är avtalad att handlas på eller vilka marknadsplatser värdepappersinstitutet är anknutet 

till. Bolaget har kanske inte “access” till alla marknader en aktie handlas på, vilket bör framgå 

i riktlinjerna. Riktlinjerna skiljer sig åt mellan olika företag, men ska vara baserade på vissa 

grundläggande krav som anges i lagstiftningen. Som värdepappersinstitut informerar man 

kunden om den allmänna policyn, sedan är det upp till kunden att välja mellan olika 

värdepappersinstitut. Finansinspektionen utövar tillsyn så att best execution-policyn följs av 

värdepappersinstituten. (Jan Axelsson)  

 

Wennerberg på SEB visar författarna ett exempel vad gäller best executions komplexitet. Han 

menar på att man ej ska blanda ihop MiFID-direktivets reglering vad gäller best execution ur 

legal synpunkt med värdepappersinstitutens syn på bästa exekvering, där den senare är 

mycket högre satt. Antag att ett värdepappersinstituts best execution-policy begränsas till 

handel på Nasdaq OMX Stockholm. Kunden kan därmed gå miste om förmånlig handel om 

det skulle vara bättre pris på en marknadsplats som ej ingår i policyn. Värdepappersinstitutet 

följer ändock fortfarande sin policy och best execution om de exekverar ordern till bästa 

möjliga pris på Nasdaq OMX Stockholm. Däremot säger Wennerberg att bästa exekvering 
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inte uppfylls i detta fall, då kunden inte får det mest förmånliga priset på hela marknaden 

eftersom värdepappersinstitutet endast ”accessar” en marknad. (Christer Wennerberg) 

 

5.6.2 Begreppet smart order routing 

Smart order routing, SOR, är ett system som hjälper värdepappersinstitut att uppnå bästa pris 

vid köp- eller säljorder. Systemet söker automatiskt igenom olika handelsplatser efter det 

bästa alternativet (Avanza Bank, 2009). Figur 9 visar hur en investerare ger ett 

värdepappersinstitut som mellanhand en order. Värdepappersinstitutet skickar i sin tur ordern 

genom sin SOR som automatiskt skannar marknaden så att best execution uppfylls.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Funktionen hos smart order routing. Källa: Avanza Bank, 2009. Illustration: egen 

 

5.6.3  Best execution och smart order routings påverkan 

Enligt Hans Toll på Avanza Bank är best execution-regleringen ett resultat av 

fragmenteringen då denna tidigare inte behövdes eftersom aktien handlades på endast ett 

ställe. Vid jämförelse av olika värdepappersinstituts best execution-policyer så är det väldigt 

svårt att se vad som skiljer dem åt, enligt Wennerberg. Han menar på att dessa ofta är ganska 

vaga. Det är sannolikt att regulatorerna kommer att ställa högre krav på exekveringspolicyer i 

framtiden. Enligt Vigg Troedsson på Svenska Fondhandlareföreningen kan 

värdepappersinstitutet i princip bestämma över sin best execution-policy utifrån MiFID:s 

ramar eftersom de kan välja vilka marknadsplatser de ska ”accessa”. Denna valfrihet är dock 

endast teoretisk eftersom investerarna inte skulle acceptera att priserna skiljer sig alltför 

mycket åt. Detta skulle kunna inträffa i de fall värdepappersinstituten inte har tillgång till 

relevanta marknader, men kanske främst om priserna var väldigt olika på de olika 

marknadsplatserna. Toll på Avanza Bank menar att det är upp till varje värdepappersinstitut 

vilka marknader de vill koppla upp sig till, det är en del av deras tjänsteutbud. 

 

Investerare 

Värdepappersinstitut 

Smart Order Routing 
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Kunskapstrycket har enligt Toll ökat i och med MiFID-direktivets regleringar och MTF:ernas 

etablering. Detta har krävt mer tid av och kompetens hos värdepappersinstituten för att se till 

att alla nya regler följs. Det grundläggande felet i MiFID-direktivet enligt Toll, vid jämförelse 

med hur liknande reglering skett i USA, var att ansvaret vad gäller best execution lades på 

värdepappersinstituten. Tvärtemot USA lades ansvaret på marknadsplatserna. ”Alla som 

tillhandahåller en handelsmotor på ett eller annat sätt, är ansvariga för att den som lägger en 

order på marknaden får bästa möjliga pris, även om priset är lägre på en annan marknad” 

(Hans Toll, 120419). Vidare förklarar Toll att man som mellanhand eller värdepappersinstitut 

inte behöver vara uppkopplad överallt då dessa inte behöver skanna alla marknader, så som 

de måste inom EU. I USA är det dyrare för marknadsplatserna och inom EU för 

värdepappersinstituten. Toll menar på att totalt sett är det mycket mer kostnadseffektivt och 

ger mer effekt att lägga ansvaret på marknadsplatserna där konkurrensen ska skapas. De får 

då sinsemellan konkurrera om att ha lägst transaktionskostnader och bäst service. ”Det blir 

mer kraftfullt på det viset” (Hans Toll, 120419).  

 

När författarna frågar Toll om det är viktigt för Avanza Bank att ligga geografiskt nära 

marknadsplatsen med tanke på kabellängden för att på så sätt spara tid och pengar, säger han 

att det inte spelar så stor roll eftersom de inte erbjuder den typen av tjänster som kräver det. 

”Sen får man ju inte ligga för långt bort” (Hans Toll, 120419) Det viktigaste för Avanza Bank 

som värdepappersinstitut är egentligen hur många system data måste gå igenom.  

 

5.7 VÄNTADE OCH OVÄNTADE EFFEKTER AV MIFID-DIREKTIVET SAMT 

PROBLEMEN MED DESSA 

5.7.1 Fragmentering och handelsövervakning 

Implementeringen och utvecklingen av MiFID-direktivet resulterade oväntat snabbt i 

etablerandet av ett stort antal MTF:er, vilket innebar ökad konkurrens och fragmenterad 

handel enligt Jan Axelsson på Finansinspektionen. Vigg Troedsson på Svenska 

Fondhandlareföreningen säger att ”fragmenteringen inte var en helt klar förutspådd effekt” 

(Vigg Troedsson, 120419). Toll på Avanza Bank säger att ”man från MiFID:s sida 

underskattade den brist på transparens som uppstår i många aspekter av den fragmentering 

som skett” (Hans Toll, 120419). Samtidigt menar Hans Toll att marknaden blivit mer effektiv 

för små volymer tack vare fragmenteringen.  

 

Axelsson påpekar att ett problem med fragmenteringen är att det är svårt att få en överblick av 

handeln - ju mer splittrad denna blir ”desto svårare är det att genomföra en effektiv 

övervakning” (Jan Axelsson, 2012-06-16). Han säger att det är ett problem för 
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handelsplatserna ur ett marknadsmissbrukslagstiftningsperspektiv att övervaka aktier som 

handlas på flera handelsplatser och i olika länder. Elina Yrgård på Nasdaq OMX säger att det 

hon ser som problemet med den fragmenterade handeln ligger i övervakningen där varje 

marknadsplats endast tittar på sin egen handel. Vill en aktör manipulera marknaden så kanske 

inte detta genomförs på endast en marknadsplats längre, utan med hjälp av olika strategier på 

ett flertal olika marknadsplatser. Huruvida någon aktör manipulerar marknaden är det numera 

svårt eller rent av omöjligt att upptäcka eftersom det idag inte finns någon gemensam 

handelsövervakning i realtid för EU:s aktiemarknader. 

 

Yrgård fortsätter att berätta att handelsövervakning är något som Nasdaq OMX anser vara 

väldigt viktigt. Om det uppkommer en skandal är det Nasdaq OMX som drabbas och inte 

MTF:erna. Nasdaq OMX vill ha kvar handelsövervakningen, vilket även de flesta reglerade 

marknaderna i Europa vill, medan det finns vissa MTF:er som gladeligen skulle vilja lämna 

ifrån sig denna övervakning på grund av att de främst vill ägna sig åt handel. Det har 

förekommit viss diskussion kring huruvida MTF:erna har samma kvalitet när det gäller 

handelsövervakning, jämfört med de reglerade marknaderna som hanterat denna väldigt 

länge. Av naturliga skäl var de nog inte lika bra på detta i början när de startade, men Nasdaq 

OMX har genomfört en del undersökningar och kan inte längre säga att 

handelsövervakningen på de reglerade marknaderna är bättre än övervakningen på MTF:erna. 

Christer Wennerberg instämmer och säger att handelsövervakningen, alltså 

kursövervakningen och inte bolagsövervakningen, har samma krav. Yrgård påstår vidare att 

det i Norden länge funnits en tradition bland marknadsplatserna att själva ta hand om 

övervakningen, vilket har lett till att det idag finns ett relativt stort förtroende för Nasdaq 

OMX och deras övervakning.  

 

När frågan uppkommer om det inte finns en intressekonflikt i att handelsplatserna övervakar 

sin egen handel, svarar Yrgård att man kan tycka det är konstigt för ur affärssynpunkt skulle 

de antagligen inte vilja upptäcka några felaktigheter alls. Yrgård menar på att alla vet att så 

inte är fallet då det handlar om att upprätthålla förtroende för marknaden och att visa på att 

om någon missbrukar marknaden så tillkommer sanktioner. Övervakningen är en del av 

Nasdaq OMX:s värde. Affärssidan och övervakningsenheten får inte ens tala med varandra. 

Övervakningen är även något som Finansinspektionen kontrollerar noga varje år. När 

författarna frågar Yrgård om Nasdaq OMX:s handelsövervakningssystem säger hon att de 

tycker deras system är helt fantastiskt, det ”bästa som finns på marknaden” (Elina Yrgård, 

120420). Nasdaq OMX har själva utvecklat systemet och de ”tycker det är så bra att vi till och 

med säljer det vidare till andra marknadsplatser” (Elina Yrgård, 120420). När författarna 

frågar om det finns en intressekonflikt i och med att de själva skapat sitt eget 
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handelsövervakningssystem, redogör Yrgård för att hon inte ser några problem att både äga 

och använda handelssystemet. ”Om systemet inte var bra skulle Nasdaq OMX inte vara 

nöjda” (Elina Yrgård). Thomas Gidlund säger att han inte kan se någon skillnad på Nasdaq 

OMX:s och Burgundys system.  

 

Axelsson på FI säger att det är svårare för Burgundy än för Nasdaq OMX att titta på 

misstankar om insiderhandel. Detta eftersom Nasdaq OMX har en direkt relation med 

bolagen. På frågan om FI har sett mer av oetiskt eller bedrägligt beteende på de svenska 

marknadsplatserna och om de har infört ytterligare kontroller och tillsyn efter MiFID är svaret 

nej. ”Det finns en skyldighet för värdepappersinstituten att rapportera in misstänkta 

transaktioner och detta har inte ökat” (Jan Axelsson, 120415).  

5.7.2 High frequency trading 

Sveriges Riksbanks representant Maria Bergsten (120417) förklarar för författarna att 

förutsättningarna för high frequency traders ökat väsentligt i takt med att fler handelsplatser 

tillkommit samt på grund av utvecklingen av post-trade verksamheten vad gäller 

aktietransaktioner. Kerstin Hermansson på Svenska Fondhandlareföreningen (120419) 

berättar att genom att samma värdepapper handlas på mer än en marknadsplats, har det 

uppkommit möjlighet att göra arbitrage mellan dessa marknader och man kan säga att det 

finns ett behov av sådan handel för att priserna ska vara ungefär desamma på alla marknader 

där ett och samma värdepapper handlas. Denna arbitragemöjlighet förefaller HFT-firmorna 

tagit till sig. Söderberg konstaterar att det kan vara positivt med högfrekvenshandlare då man 

som kund vet att det är samma pris på alla marknadsplatser. Han tillägger tillsammans med 

Bergsten att vad de vet så har Sveriges Riksbank i dagsläget inte en stark åsikt angående 

HFT-handeln på aktiemarknaden. Hittills har man ansett att ”den bör övervakas, men inte 

förbjudas så länge det inte finns bevis på att den är skadlig för det finansiella systemet” (Jonas 

Söderberg, 120417). 

 

Zenits Magnus Hillerström anser att högfrekvenshandlarna ”snor åt sig femtioöringar framför 

de som egentligen har på börsen att göra med riktiga order” (Magnus Hillerström, 120419). 

Hillerström anser att högfrekvenshandlare minskar välfärden i det svenska samhället, då de 

flesta HFT-firmor är amerikanska och inte gynnar Sverige på något sätt. Samtidigt som 

högfrekvenshandlarna tjänar pengar är det pensionärerna som får betala då de får lite mindre 

pengar till pension eftersom det funnits en högfrekvenshandlare som ”snott åt sig framför 

näsan på dem som gör riktiga order” (Magnus Hillerström, 120419). Han anser att HFT 

uppkommit efter införandet av MiFID och MTF:er eftersom de inte skulle ha funnits om det 

inte hade gått att handla samma aktie på flera marknader. Enligt Hillerström är dessa en effekt 
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av MiFID, en väntad, men en negativ sådan. Vid frågan om varför MiFID implementerades, 

trots kunskap om HFT, svarar han att bankernas starka lobbyinggrupper inom EU säkerligen 

”gjort ett jättebra jobb” (Magnus Hillerström, 120429) då bankerna ville få ner sina kostnader 

med hjälp av MiFID och MTF:erna. Hillerström instämmer med författarna när de lägger 

fram påståendet att han inte uppskattar högfrekvenshandlare med anledningen av att Zenit 

förlorar pengar på dessa. 

 

Björn Hertzberg på Nasdaq OMX, som tidigare jobbade med högfrekvenshandel och anser 

sig veta hur en högfrekvenshandlare resonerar, menar att denna är väldigt missförstådd i 

media för tillfället. Han säger att media målar upp högfrekvenshandeln som något man inte 

vill ha, men han tror dock inte att man tänker rätt här, ”HFT är det man vill ha” (Björn 

Hertzberg, 120420). Han tycker det är ”ren idioti att man talar om att HFT snor åt sig 

pensionsspararnas pengar” (Björn Hertzberg, 120420). Mycket av högfrekvenshandeln 

handlar om market making17 och en förutsättning för att det skulle tillkomma likviditet på 

MTF:erna vid dess start var just högfrekvenshandlarnas existens. Market making handlar om 

att se till att det finns volym på marknaden under hela dagen, och inte bara när någon köper i 

början och säljer i slutet av dagen då detta leder till en volatil kurs. Det enda HFT har gjort är 

att de tryckt ihop den tidigare breda spreaden18. Hertzberg säger att den blivit mer effektiv. 

(Björn Hertzberg) 

 

Ingen trodde nog innan 2007 att snabbheten skulle ha en sådan avgörande betydelse på 

aktiemarknaden, berättar Thomas Gidlund på Burgundy. Detta betraktar han som en oväntad 

effekt. Med snabbhet menar Gidlund att det är bättre att ha en nätverkskabel som är 25 meter 

istället för 30 meter, vilket är befängt ur hans synvinkel. Han anser att detta påverkat 

Burgundy negativt. Gidlund fortsätter och säger att om man tittar på medlemslistan på 

Burgundy så hittar man främst banker, medan om man tittar på Nasdaq OMX:s medlemslista 

så finns det betydligt fler högfrekvenshandlare. (Thomas Gidlund)        

 

5.7.3 Tick-size förändringen 

Tick-size19- storleken har sjunkit efter 2007. Är tick-size hög så finns det en stor risk för den 

market makers som står och väntar i orderboken om det skulle ske en prisförändring. 

Samtidigt vill man inte ha en för låg tick-size för då finns det ingen mening med att vänta i 

orderboken. Anledningen till att tick-size-storleken har minskat var att det uppkom 

                                                             
17 Mäklare eller bank som regelbundet ställer ut köp- och säljkurser i aktien och förbättrar därmed 
marknaden och likviditeten i aktien. Kallas market makers. (Nationalencyklopedin, 2012) 
18 Skillnaden mellan köp- och säljkursen i aktien. (Sveriges Riksbank, 2011) 
19 Minsta möjliga prisförändringen som kan ske i aktiens kurs. (Finansinspektionen, 111115) 
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konkurrens på de olika handelsplatserna om att ha lägst tick-size. Hertzberg tar som exempel 

att marknad X har en tick-size på 50 öre. Antag att en konkurrerande marknad Y minskar sin 

tick-size till 1 öre. Det finns nu bättre priser på marknad Y än på marknad X då det här kan 

ske mindre prisförändringar. Marknad X är nu även de tvungna att sänka sin tick-size för att ej 

hamna i underläge. (Björn Hertzberg) 

 

Enligt Hertzberg finns det idag ingen lagreglering vad gäller tick-size, istället finns en 

internationell informell överenskommelse mellan alla marknader. Enligt Wennerberg på SEB 

är tick-size i dagsläget harmoniserad mellan de reglerade marknaderna och de multilaterala 

handelsplatserna, vilket innebär att tick-size-storleken är densamma mellan Burgundy och 

Nasdaq OMX. Mattias Hammarqvist poängterar att ”tick-size kriget” som förekommit 

framförallt figurerat mellan Nasdaq OMX och nuvarande BATS Chi-X Europe. Enligt Hans 

Toll ändrade inte marknadsplatserna tick-size-storleken just på grund av MTF:erna, dock 

ändrades de i samband med dessa. Zenits Magnus Hillerström säger att det är katastrofalt att 

tick-size har minskat så att spreaden har minskat så mycket, ”du vet inte vad priset är när det 

är så små tick-size och du kan inte göra volym på en gång som du kunde förut” (Magnus 

Hillerström). Han menar på att detta leder till en sämre marknadsöverblick.   

5.7.4 Handel utanför den öppna marknaden 

Förutom att handla på den öppna marknaden 20  där all handel sker på de publika 

marknadsplatserna och med öppen inrapportering, förekommer även handel utanför den 

öppna marknaden. Detta innefattar dold handel vilket innebär att köpare och säljare gör upp 

affären utanför öppna orderböcker vilket leder till sämre information om priser och volymer. 

Vad gäller viss dold handel får allmänheten ej ta del av information kring transaktionen förrän 

efter den är genomförd. Handel utanför den öppna marknaden associeras mestadels med 

handel i stora aktieposter. (Finansinspektionen, 111115). Det finns olika typer av handel 

utanför öppna marknaden såsom Over-the-counter handel (OTC), handel i dark pools där 

broker crossing networks (BCN) är en slags dark pool samt handel i aktörernas interna 

ordermatchningssystem (Finansinspektionen, 111115). Thomas Gidlund på Burgundy anser 

att den dolda handeln har ökat, främst under det senaste året.  

 

Over-the-counter handel 
Over- the- counter handel, även kallad OTC-handel, innebär att handeln sker bilateralt direkt 

mellan en köpare och en säljare utanför en reglerad marknad eller en MTF, något som 

förekom även innan MiFID-direktivet (Finansinspektionen, 2011). Kraven på information om 
                                                             
20 Handel på öppna marknaden är handel som sker på de reglerade marknaderna och MTF:erna i 
offentliga orderböcker där allmänheten alltid kan se köp-och säljkurs samt volym. (Finansinspektionen, 
2011) 
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genomförda avslut i OTC-handeln är desamma som om avslutet gjorts på en öppen 

handelsplats. Däremot finns inga krav på att visa köp- och säljkurser för tillgängliga order. 

Innan MiFID-direktivet rapporterades OTC-avslut i Sverige till den reglerade marknad där 

aktien var upptagen till handel, till exempel till Nasdaq OMX Stockholm. (Jan Axelsson) 

Troedsson säger att för de största affärerna tog de betalt upp mot 200 kr per affär, men de 

kunde i princip ta vilket pris som helst. Hade en affär genomförts så låg det ju ett värde, 

informationsmässigt, i transaktionen. (Vigg Troedsson) Idag sker istället det mesta av 

inrapporteringen till rapporteringstjänstföretaget Markit BOAT i London. Detta då Markit 

BOAT tar en lägre avgift än Nasdaq OMX. (Affärsvärlden, 110510) Om två banker gör upp 

en affär bilateralt måste en av dem välja var affären ska rapporteras, exempelvis till Markit 

BOAT eller Nasdaq OMX (Jan Axelsson).  

 

Axelsson på Finansinspektionen talar om kvalitetsproblem gällande publiceringen av 

kursinformation (priser och volymer) för OTC-handeln.  Kvaliteten på denna information är 

sämre än kvaliteten på informationen som kommer från handelsplatserna. Det kan handla om 

dubbelrapportering, felaktiga affärer som inte korrigeras eller rent av affärer som inte 

rapporteras in överhuvudtaget. Mattias Hammarqvist säger att det är svårt att veta vilken 

information man ska använda sig av, ”det är inte alls lätt att investera idag” (Mattias 

Hammarqvist, 120420). Han ser detta som en negativ aspekt av MiFID. 

Dark Pools 
Dold handel innefattar dark pools och beskrivs som handel i dolda orderböcker där varken 

köp- eller säljkurs visas och tillhandahålls både av reglerande marknader och MTF:er. Här 

sker mestadels handel i stora poster och alla har på lika villkor tillträde till den här sortens 

dark pool. (Finansinspektionen, 111115)  

 

Hertzberg på Nasdaq OMX säger att MTF:erna inte var orsaken till uppkomsten av dark 

pools, men att de ökat på utvecklingen och utbredningen. Han säger att det är samma sak som 

tidigare kallades OTC-handel, men att det nu blivit mer diskussion kring denna handel och 

den har fått ett helt nytt begrepp. Hertzberg håller således med författarna om att det finns ett 

samband mellan dark pools och uppkomsten av MTF:er. Han säger att det som gör det så 

intressant med dark pools är att de är så oreglerade. Zenits Magnus Hillerström berättar under 

intervjun att finessen med dark pools är att man kan vara anonym till skillnad mot i den 

öppna orderboken och Christer Wennerberg på SEB säger att ingen i förväg kan se vad du vill 

göra. Hillerström berättar dessutom att man handlar mitt i spreaden. Wennerberg tar ett 
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exempel som visar att om spreaden är på 9 baspunkter21 (BP), så kommer man, om man 

lyckas hitta likviditet i en dark pool, att endast behöva betala mid-spread på 4,5 BP.  

 

Wennerberg berättar vidare att begreppet dark pools är relativt nytt, och han tror att ”dark 

pool handeln kommer fördubblas inom det närmsta året” (Christer Wennerberg, 120420). 

Även Thomas Gidlund säger att det finns en risk för att denna slags handel kommer att öka. 

Enligt Mattias Hammarqvist beror ökningen på att värdepappersinstituten idag inte kan 

exekvera det de vill i en vanlig orderbok. Trots att det finns många fler ställen att göra det på, 

så är det ”mycket svårare idag att exekvera samma volym i en öppen orderbok, detta beror till 

100 % på MiFID, vilket är politikernas fel” (Mattias Hammarqvist, 120420). Enligt Toll har 

den ökat så pass mycket på grund av att ”sättet att agera market maker har ändrats enormt” 

(Hans Toll, 120419). Han berättar att detta inte nödvändigtvis beror på att handeln 

fragmenterats, utan på att tick-size-storleken har minskat. Tidigare satt en fysisk person och 

handlade aktier, men nu när tick-size har kommit ner till öresnivå så krävs ett helt annat 

datoriserat, automatiskt system som inte människan kan hantera manuellt. Detta har lett till att 

det finns en ”upplevd större risk att visa upp större volymintressen och det finns en upplevd 

större risk att det i sig leder till att sannolikheten för avslut minskas. Då vill man göra det dolt 

istället” (Hans Toll, 120419) Toll frågar sig själv om det är fullt rationellt eller inte och 

kommer fram till att det i alla fall är väldigt vanerelaterat. Jan Axelsson uppger att Nasdaq 

OMX Stockholm än så länge inte har några stora volymer i sin dark pool, och inte heller inom 

EU finns det några större volymer. ”Alla de största bankerna med lite självaktning har sin 

egen dark pool” (Magnus Hillerström, 120419).   

 

Wennerberg berättar hur SEB som värdepappersinstitut använder sig av dark pools. I många 

fall testar SEB om det finns likviditet på mid-spread i dark pools. Tiden det tar att söka 

igenom dark pools kan dock medföra större alternativkostnad än den potentiella 

prisförbättringen som kan uppnås genom användandet. Den höga värderingen av 25 

millisekunder beror på dagens höga handelshastighet och i vissa fall kan det vara rationellt att 

utesluta dark pools ur genomsökningsprocessen. Den här alternativkostnaden har däremot 

minskat det senaste halvåret, tidigare har den varit ganska nedslående och ofta har man slängt 

iväg 25 millisekunder och inte hittat den likviditet man söker. ”Detta är på grund av att dark 

pools växer” (Christer Wennerberg, 120420).  

 

När de största bankerna försöker sälja in sina dark pools till Zenit säger de att ”det bara finns 

stora och bra kunder i dark poolen” (Magnus Hillerström 120419), det finns alltså inga 

                                                             
21 En hundradel av en procent (0,01% = 0,0001). (Options, Futures and other Derivates, 2009) 
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högfrekvenshandlare och liknande. ”När ni handlar med oss handlar ni med bra kunder som 

har bra avsikter” (Magnus Hillerström, 120419), och denna är alltså lite exklusiv. Hillerström 

menar att handla mitt i spreaden gynnar alla. Dessutom undviks högfrekvenshandlare.  

 

Något som enligt Axelsson tillsynes ha ökat är förekomsten av så kallade Broker Crossing 

Networks (BCN). Dessa är en slags dark pool som utmärks av att tillhandahållaren har insyn 

och kan handla för egen räkning i poolen (Svenska Fondhandlareföreningen, 111202).  

Hertzberg berättar att av de olika varianterna av dark pools är BCN den mest ifrågasatta. 

Antag att BCN:en får in en order från en kund (säljorder) och de vet att bästa volym finns på 

den öppna marknaden. De vill nu dela upp den här ordern över en viss tidsperiod, säg 2-3 

timmar. Efter en kvart får de in en ny order (köporder) från en annan kund som möter flödet 

och kan matcha säljordern med den nya köpordern i sin orderbok istället. Dessa kan matchas 

på mid-point och de behöver inte betala några transaktionskostnader till den öppna 

marknaden. Det som kan ifrågasättas är om ägaren av BCN:en skickar in en köporder och 

därmed använder informationen i den här dark poolen. Denna är egentligen inte öppen, men 

ägaren kan ta del av information ingen annan kan ta del av. När det gäller BCN:erna 

bestämmer ägaren helt och hållet själv. (Björn Hertzberg) Hertzberg känner dock endast till 

en BCN som inte är öppen för vem som helst, vilken kallas Light Pool där de vill ta bort 

kunder som de anser vara opportunistiska.  

 

Vid författarnas fråga om Wennerberg inte tycker det är orättvist med dark pools får vi svaret 

”det är upp till var och en att bedöma om det är värt en extra kostnad” (Christer Wennerberg, 

120420). Han menar att SEB:s kunder inte behöver betala ett högre pris för att SEB har 

“access” till dark pools, utan det är SEB själva som tar på sig denna kostnad. Detta har alltså 

inte visat sig i deras courtage. Hillerström säger att de är medvetna om att dark pools är 

orättvist mot privatpersoner då de har underläge här. Hertzberg säger att han inte tycker 

Nasdaq OMX:s står för någon orättvisa eftersom alla medlemmar på Nasdaq OMX får handla 

där.  

Interna ordermatchningssystem  
Jan Axelsson säger att aktiviteten i de internationella storbankernas interna 

ordermatchningssystem förmodligen har ökat sedan 2007. Här är det deras kunder som har 

tillträde, vilket innebär att inte alla har tillgång till den likviditeten. Enligt Wennerberg tittar 

aldrig SEB i sitt eget lager först och försöker få till ett internavslut, utan alla order skickas 

direkt till marknadsplatserna. Han säger att värdepappersinstitut kan göra på olika sätt, men 

att hålla ordern internt och hoppas på en intern motpart innebär en alternativkostnad. Om man 

håller ordern finns en risk att kunden blir irriterad då denne ser att flera andra order går 
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igenom för ett visst pris men inte kundens egna. (Christer Wennerberg) Kerstin Hermansson 

berättar även att internavslut som sker hos en aktör måste publiceras. 

 

Toll på Avanza Bank berättar att det i det nordiska regelverket förekommer ett internt 

ordermatchningssystem som regleras på de nordiska marknadsplatserna, alltså för både 

Burgundy och Nasdaq OMX. Toll hävdar att de antagligen hade haft denna reglering själva 

om det inte redan funnits på marknadsplatserna. Wennerberg säger att systemet innebär att 

man i orderboken först prioriteras på pris och sedan när nya order inkommer läggs orderna i 

tidsordning. Antag att en SEB-kund X som vill sälja möter en annan SEB-kund Y som vill 

köpa. Om SEB-kund X finns på bästa nivå på säljsidan kommer denna affär gå före i kön på 

säljsidan, även om det ligger order före i orderboken på grund av tidsordningen. 

Tidsprioriteringen hoppas alltså över och affären sker internt, men på den reglerade 

marknaden.  

 

Författarna får bekräftat av Avanza Bank att de har väldigt många små privatkunder. I och 

med att dessa är relativt handelsintensiva, har de relativt stora marknadsandelar i många 

aktier, framförallt på de mindre listorna. Detta kan leda till att deras kunder ofta handlar med 

varandra. Om värdepappersinstitutet har många små kunder ökar alltså sannolikheten att 

ordern matchas internt med hjälp av det automatiska ordermatchningssystemet, medan handel 

med stora aktieposter ökar sannolikheten att ordern matchas vid ett fåtal stora kunder. Dock 

behöver inte sannolikheten i det automatiska ordermatchningssystemet öka vid ett fåtal stora 

kunder. Wennerberg berättar att SEB har både många små och stora kunder.  

 

5.7.5 Transparens 

Ett sätt att hantera fragmenteringen som skett är att ställa krav på marknadsdata när det gäller 

all handel, men här har det inte riktigt fungerat som man tänkt sig. Istället har det blivit dyrt 

och svårt att få en bra överblick av handeln när det gäller enskilda aktier. (Jan Axelsson) 

Problemet ligger i all den handel som sker utanför handelsplatserna. Som tidigare nämnts 

informerar Hammarqvist från Nasdaq OMX att syftet med MiFID var att öka transparensen, 

men att ”effekten blivit den totalt motsatta” (Mattias Hammarqvist, 120420). Han säger att vi 

idag minskar transparensen och ”mer och mer handlar i de dolda orderböckerna” (Mattias 

Hammarqvist, 120420). Wennerberg säger att efter MiFID-direktivet har transparensen blivit 

sämre. Det har blivit svårare att följa handeln på grund av de många marknadsplatser man 

som investerare måste hålla reda på. (Christer Wennerberg) Vad gäller genomlysningen är det 

inte, enligt Toll, prisfrågan som är problemet, eftersom man antar att priserna på marknaden 
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är desamma vad gäller de mest omsatta aktierna. Problemet ligger i att man inte har någon 

kontroll över hur volymen ser ut på de olika marknaderna.   

 
5.8 FÖRÄNDRING AV EXPLICITA TRANSAKTIONSKOSTNADER 

5.8.1 Identifiering av explicita transaktionskostnader enligt intressenterna 

Det finns tre olika sorters explicita22  kostnader som går att identifiera. Den första är 

handelsavgift, det vill säga hur mycket det kostar att utföra en transaktion. Denna kan utgöras 

av dels en värdebaserad transaktionskostnad uttryckt i procent eller baspunkter som baseras 

på aktiepriset och ordens storlek, och dels av en fast avgift per transaktion. Den 

värdebaserade avgiften räknas ut enligt följande:  

 

 
 

Den andra kostnaden är kostnad för marknadsdata. För att handla måste man som kund få 

tillgång till bland annat aktiepris och volym på marknaden, denna information kostar ofta 

pengar. (Thomas Gidlund) Enligt Toll på Avanza Bank delas marknadsdata in i pre-trade 

data och post-trade data. Pre-trade data syftar till informationen innan handel såsom 

aktiepriset och volymen på marknaden, det vill säga det som medlemmen vill ha reda på 

innan ordern läggs. Post-trade data syftar istället till informationen efter orderns 

genomförande, det vill säga vad som gjorts och vilket aktiepris kunden fick. (Hans Toll) 

Slutligen finns det kostnader som är teknikrelaterade, det vill säga olika slags kostnader för 

teknologiska system och övrig utrustning (Thomas Gidlund). 

 

Explicita transaktionskostnader 

Handelsavgifter 
Värdebaserade transaktionskostnader 

Fasta transaktionskostnader 
Marknadsdataavgifter 

Pre-trade data 
Post-trade data 

Teknikrelaterade kostnader 
Tabell 11: Olika slags explicita transaktionskostnader. Källa: Thomas Gidlund, 120418 och Hans Toll, 120419. 

Illustration: egen 

5.8.2 Medlemsavgift 

Enligt Axelsson på Finansinspektionen krävs det att man är medlem för att kunna handla på 

en marknad. Gidlund säger att på Burgundy är medlemskapet kostnadsfritt. Mattias 

                                                             
22 Transaktionskostnader som ej beror på kursen och som kan uppskattas innan orderns genomförande 
(EDHEC, 2008) 
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Hammarqvist som representerar Nasdaq OMX berättar att det även på Nasdaq OMX inte 

kostar det någonting för värdepappersinstituten att vara medlemmar.   

5.8.3 Prislistor vad gäller handelsavgifter per exekverad order 

Författarna kan utläsa att både Burgundy och Nasdaq OMX Stockholm har två prislistor 

(Bilaga 6 & 7) för sina medlemmar att välja mellan vad gäller handelsavgifter. Dessa 

innehåller värdebaserade transaktionsavgifter, fasta avgifter per transaktion samt fasta 

månatliga avgifter. (Burgundy, 120320: Nasdaq OMX, 120401) Hammarqvist från Nasdaq 

OMX berättar att Burgundy har något slags frivilligt månadsavgiftsprogram som många av 

deras medlemmar betalar. Han säger att det antagligen beror på att medlemmarna hjälper till 

med finansieringen av marknadsplatsen, eftersom många av dem är aktieägare.   

 

Hammarqvist håller med författarnas påstående om att Burgundys värdebaserade 

transaktionsavgift generellt sett är lägre än den som Nasdaq OMX:s kunder betalar. Han 

påstår att hans handelsplats sänkt de värdebaserade transaktionsavgifterna i och med 

MTF:ernas uppkomst på grund av konkurrensen. Dock så säger han att Burgundy har en 

högre värdebaserad transaktionskostnad än BATS Chi-X Europe.  

5.8.4 Marknadsdataavgifter  

Enligt Thomas Gidlund tar inte Burgundy betalt för sina marknadsdata. Samtidigt kan 

författarna utläsa från Nasdaq OMX prislista (Nasdaq OMX, 120515) gällande marknadsdata 

att denna kostar pengar att tillgå för Nasdaq OMX:s kunder. Efter mailkontakt med Johan 

Lundquist på Nasdaq OMX (120601) får författarna reda på Nasdaq OMX Nordic i 

genomsnitt har höjt sin avgift för marknadsdata vad gäller pre- och post trade information 

med 1 % per år sedan år 2007. Dessutom säger kollegan Hertzberg att den totala kostnaden 

för en medlem att få tillgång till marknadsdata har ökat, eftersom denne nu måste få 

information från varje marknadsplats denne har “access” till. Han menar på att aktörer som är 

irriterade över fragmenteringen, främst har den ökade marknadsdatakostnaden i åtanke.   

 

Hammarqvist håller med om marknadsdatadiskussionen och säger att ”produkten 

marknadsdata har utvecklats så pass mycket att det idag kan finnas mer att ta betalt för” 

(Mattias Hammarqvist, 120420). Enligt Toll på Avanza Bank har många reglerade marknader 

försökt höja priserna på marknadsdata när priserna per exekverad order nu har gått ned. ”Det 

är en ständig fight” (Hans Toll, 120419). Det finns en tendens att dessa kostnader ökar 

löpande, det vill säga att de reglerade marknaderna ökar dessa kostnader på grund av att de 

där inte har så stor konkurrens, just för att kvaliteten på informationen inte behöver ha 

försämrats bara för att en del av deras handel försvunnit. (Hans Toll) Även Jonas Söderberg 

på Sveriges Riksbank har förstått det som att denna information blivit allt dyrare.  
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5.8.5 Teknikrelaterade kostnader 

Hans Toll säger att för att kunna handla på en marknadsplats krävs det att 

värdepappersinstitutet är uppkopplat till handelsplatsen via en marknadsuppkoppling. Det 

krävs en anslutning till varje marknad man vill vara uppkopplad till, eller så krävs det en 

anslutning till något system som i sin tur har anslutning till en marknad. Konsekvensen av 

detta är att det blir dyrare ju fler marknader värdepappersinstitutet vill vara uppkopplad till.  

 

Enligt Mattias Hammarqvist så finns det tekniska kostnader en medlem måste betala till 

Nasdaq OMX för att kunna handla där. Något som inte Burgundy kräver, enligt Thomas 

Gidlund. Nasdaq OMX har dessutom lagt till extratjänster som de inte hade tidigare. När 

författarna ställer frågan hur Nasdaq OMX:s teknikrelaterade kostnader har förändrats, svarar 

Hammarqvist att de i alla fall inte ökat. Han säger att de har förändrats för innan MiFID 

kunde medlemmen inte själv bestämma vilken leverantör vad gäller viss teknik denne skulle 

använda sig av. Istället tillhandahölls detta av Nasdaq OMX. Idag är detta valfritt.  

 

Hans Toll säger att han är orolig för att kostnaderna för att upprätthålla hela systemet har 

ökat. Hammarqvist håller med och anser att systemkostnaderna för en enskild medlem har 

ökat, just på grund av att en medlem idag inte endast kan vara ansluten till Burgundy och 

Nasdaq OMX, utan måste vara ansluten till fler marknader. ”Fragmenteringen gör att 

investeringskostnaderna för mellanhänderna går rakt upp i taket” (Christer Wennerberg, 

120420). Idag måste man som värdepappersinstitut ha väldigt avancerad teknisk utrustning 

för att exekvera en order. (Christer Wennerberg) Representanterna på Svenska 

Fondhandlareföreningen berättar att behovet av investeringar hos deras medlemmar i 

utrustning och system ökat i stor omfattning sedan 2007. Hammarqvist frågar sig vad det 

egentligen kostar idag att göra en affär jämfört med tidigare med tanke på de otroligt stora 

investeringskraven för värdepappersinstituten.  

 

Christer Wennerberg menar på att det stora investeringsbehovet är negativt. Enligt honom 

finns risken att många mindre och medelstora aktörer att slås ut på grund av 

investeringskraven. Ett värdepappersinstitut kan behöva lägga ut många tiotals miljoner 

kronor på teknisk utrustning och system, vilket inte mindre värdepappersinstitut klarar av, 

utan istället måste slå ihop sig med någon annan, alternativt lägga ner verksamheten. Det 

uppkommer en stor kostnad vad gäller samarbetet, men å andra sidan slipper bolaget 

jätteinvesteringar. (Magnus Hillerström) 
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5.8.6 Den totala förändringen av de explicita transaktionskostnaderna 

Under intervjun med Burgundy vill Thomas Gidlund att författarna ska föreställa sig Nasdaq 

OMX som en marknadsplats som har till uppgift att tjäna en viss summa pengar, och helst ska 

denna summa öka. Historiskt sett har den här intäkten bestått av handels- och 

marknadsdataavgifter. Graf 4 visar Gidlunds illustration av vad som har hänt med Nasdaq 

OMX:s explicita transaktionskostnader sedan etableringen av MTF:er år 2007. Konkurrens 

har uppstått och enligt Gidlund har detta påverkat deras handelskostnader och de har tvingats 

”sänka och laborera med dessa på olika sätt”, (Thomas Gidlund, 120418). I och med detta har 

de samtidigt höjt avgifterna för marknadsdata samt i princip infört systemkostnader i form av 

kostnader för teknologisk utrustning och IT-system. (Thomas Gidlund)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Marknadsdata 

Handelsdata 
Teknologisk utrustning och system 

 
Graf 4: Prisutvecklingen av marknadsdata, handelsdata och teknologisk utrustning och system vad gäller Nasdaq 

OMX som reglerad marknad. Källa/ Illustration: Thomas Gidlund (120418) 

 

När författarna frågar Gidlund om han har något bevis för detta åberopar han ett underlag från 

en av sina kunder. Kunden påstår att denne innan år 2007 betalade 37 000 kr/mån som 

teknikrelaterade kostnader till Nasdaq OMX, medan de idag istället betalar 287 000 kr/mån. 

Gidlund påstår att på något sätt har Nasdaq OMX höjt de teknikrelaterade kostnaderna eller 

infört teknikkrav som inte funnits förut. Han säger dock att detta inte bara gäller Nasdaq 

OMX, utan att alla de större reglerade marknaderna haft samma utveckling.   

 

Hans Toll på Avanza Bank anser att Burgundy har lägre explicita transaktionskostnader än 

Nasdaq OMX, dock kan detta bero lite på hur prislistorna tolkas. Toll menar att det är svårt 

att jämföra transaktionskostnader idag när många MTF:er har infört ”market-maker 

modellen” som innebär att market makern får betalt för att ställa upp med volym. Enligt 

Mattias Hammarqvist krävs det att MTF:erna har denna typ av incitamentmodell för annars 

skulle inte någon lägga upp sig i deras orderböcker.  

 

2007 Före MiFID Efter MiFID 

år 
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Som svar på tal att Burgundy har lägre explicita transaktionskostnader än Nasdaq OMX säger 

Björn Hertzberg på Nasdaq OMX att de har sänkt sina explicita transaktionskostnader i och 

med konkurrens från Burgundy och andra MTF:er. Även Hammarqvist, Head of Sales, 

instämmer med kollegan att dessa avgifter sänkts. Zenits Magnus Hillerström och Burgundys 

Thomas Gidlund säger att MTF:erna totalt sett pressat ned de explicita 

transaktionskostnaderna. Författarna talar med Hammarqvist om alla de kostnader en medlem 

måste betala för att handla på Nasdaq OMX, Hammarqvist svarar att; ”Vi har sänkt dem 

löpande från 1 januari 2008 då vi gjorde den första prissänkningen på typ 10 år” (Mattias 

Hammarqvist, 120420). Wennerberg på SEB säger att generellt sett har de explicita 

transaktionskostnaderna tveklöst minskat på grund av MTF:erna. ”Vad jag förstått har det 

funnits tendenser till ett priskrig gällande de explicita transaktionsavgifterna mellan 

marknadsplatserna, detta är dock inget jag har tittat närmare på” (Jonas Söderberg, 120417). 

Hertzberg tillägger att ”lite självgott kan man säga att vi har den bästa produkten eftersom vi 

har de djupaste orderböckerna, och då är det också dyrast” (Björn Hertzberg 120420) och 

syftar på de explicita transaktionskostnaderna. Hammarqvist säger att från Nasdaq OMX:s 

kunder finns det ingen prisdiskussion idag, denna diskussion är nästan helt borta jämfört med 

hur omfattande den var innan MiFID och innan de var utsatta för konkurrens. Gidlund på 

Burgundy påstår dock att när Nasdaq OMX säger att de har sänkt sina explicita 

transaktionskostnader, så syftar de endast på de värdebaserade transaktionskostnaderna, och 

inte på de fasta. Han menar på att man inte tänker på dessa när man handlar. Hertzberg 

tillägger att BATS Chi-X Europe idag har de lägsta explicita transaktionskostnaderna, till och 

med lägre än Burgundy. Christer Wennerberg från SEB säger att det antagligen är de explicita 

transaktionskostnaderna som Europeiska Kommissionen syftar på har minskat.  

 

Vad gäller den genomsnittliga handelsstorlekens förändring berättar Thomas Gidlund för 

författarna att den minskat, från 40 000 EUR år 2000 till 5 000 EUR idag, enligt graf 5 nedan. 

Nasdaq OMX har gynnas väldigt mycket av att den genomsnittliga handelsstorleken har 

minskat i de fall kunden väljer att betala den fasta avgiften per transaktion. Detta med 

antagandet att kunden fortfarande handlar för 40 000 EUR. ”Den fasta avgiften tickar mycket 

oftare vilket leder till att det blir dyrare att handla samma mängd aktier jämfört med tidigare” 

(Thomas Gidlund, 120418). Kerstin Hermansson instämmer beträffande den minskade 

genomsnittliga handelsstorleken. Vad gäller omsättningshastigheten har den dock ökat enligt 

Hillerström, eftersom man idag handlar mer än för några år sedan.  
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Graf 5: Den genomsnittliga handelsstorlekens förändring mellan år 2000-2011. Källa/ Illustration: Skandinaviska 
Enskilda Banken (2012) 

 

 
5.9 FÖRÄNDRING AV IMPLICITA TRANSAKTIONSKOSTNADER 

5.9.1 Spread 

Spreaden är skillnaden mellan bästa köp- och säljkurs och ingår under begreppet implicita23 

transaktionskostnader. Enligt Axelsson på Finansinspektionen finns det flera studier som 

visar på att storleken på spreadarna minskat de senaste åren, något som visas i graf 6 nedan. 

Det som har hänt är att skillnaden mellan det bästa köppriset och det bästa säljpriset har blivit 

mycket mindre (Thomas Gidlund). Toll på Avanza Bank säger att spreadarna minskat på 

grund av att tick-size minskat. Hammarqvist påstår att ”spreadarna är de som påverkats mest 

av MiFID” (Mattias Hammarqvist, 120420) Han säger att Europeiska Kommissionen 

antagligen syftar på de minskade spreadarna när de säger att transaktionskostnaderna har 

minskat. Björn Hertzberg säger att innan MiFID varierade spreadarna väldigt kraftigt. Vid 

kristider gick de upp vilket innebar att mycket likviditet försvann från marknaden. Nu är 

spreaden istället mycket mer förutsägbar. Hertzberg fortsätter att berätta att du som handlare 

kan lägga dig i orderboken och då behöver du inte betala spreaden eftersom denna är en 

avgift för att få exekvera med en gång.  

                                                             
23 De kostnader som inte kan uppskattas i förväg innan transaktionens genomförande. (EDHEC, 2008). 
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Graf 6: Spreadens förändring från år 2007 till idag. Källa/ Illustration: Nasdaq OMX 

 

HFT har uppkommit efter inrättandet av MTF:er. HFT har påverkat tick-size-storleken som i 

sin tur påverkat spreadarna, så indirekt har därmed MTF:erna påverkat spreaden, berättar 

Hertzberg. Som nämnts ovan är det enligt Magnus Hillerström katastrofalt att spreaden 

minskat så här pass, det leder till en sämre överblick. ”Däremot betalar du ju en mindre 

spread” (Magnus Hillerström, 120419).  

5.9.2 Market Impact 

Finansinspektionens representant Jan Axelsson berättar att de studier som görs om 

kostnaderna för att handla oftast brukar referera till att market impact24 är den största 

kostnaden vid handeln med aktier, och att den kostnaden är lägst på likvida marknader (Jan 

Axelsson). Svenska Fondhandlareföreningen säger att i dagsläget kan till och med en liten 

affär ge market impact. ”En aktör vill ju ha så lite market impact som möjligt vid en 

aktietransaktion” (Vigg Troedsson, 120419). Samtidigt går vi tyvärr i en riktning där en allt 

mindre affär kan få market impact. Utvecklingen leder därför till ett allt större incitament att 

lägga ordern dark. (Vigg Troedsson). När författarna frågar Björn Hertzberg hur de som 

marknadsplats kan påverka market impact säger han att de försöker se till att det finns djupa 

orderböcker. Ju djupare orderböcker man har, desto mindre sannolikhet är det att man måste 

dela upp ordern vilket leder till mindre market impact. Enligt Hertzberg säger Nasdaq OMX 

att de har den bästa market impact tack vare att de har djupast orderböcker.  

                                                             
24 Är prisförändringen som uppstår vid en orderläggning. Påverkande faktorer är handelsstorleken och 
likviditeten på marknaden vid handelstidpunkten, där en hög handelsstorlek ger hög market impact och 
en stor likviditet ger låg market impact. (EDHEC, 2008)  
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5.9.3 Den totala förändringen av de implicita transaktionskostnaderna 

Hertzberg säger att Nasdaq OMX troligen har de lägsta totala implicita 

transaktionskostnaderna för större order om aktören endast skulle handla på deras 

marknadsplats. Dock fungerar det inte riktigt på det sättet då dagens aktörer delar upp sina 

order. Handlar investeraren däremot mindre volymer ligger BATS Chi-X Europe bättre till. 

”Just nu ligger BATS Chi-X Europe bättre än oss, men vi ligger tvåa, och ibland ligger 

Burgundy lite bättre än oss, detta varierar alltså” (Björn Hertzberg, 120420). När författarna 

ställer frågan om Nasdaq OMX:s implicita transaktionskostnader inte borde ha ökat på grund 

av konkurrenterna Burgundy och BATS Chi-X Europe i och med fragmenteringen och 

utspridd likviditet, påstår Hertzberg att de inte har gjort den analysen. Författarna poängterar 

att det teoretiskt sett borde se ut så, men Hertzberg kontrar med att det inte går att dra någon 

slutsats utan att titta på den ökade totala volymen på aktiemarknaden. Han säger dock att 

deras volym inte gått upp lika mycket som den kunde ha gjort.  

 
5.10 KONKURRENS 

Enligt Hans Toll på Avanza Bank är priskonkurrens det centrala som uppkommit efter MiFID 

och de multilaterala handelsplattformarna. ”För första gången finns det en möjlighet att skapa 

en konkurrensbild av transaktionstjänsten” (Hans Toll, 120419). Björn Hertzberg på Nasdaq 

OMX säger att konkurrenstrycket helt klart har förbättrat marknaden, där kostnaderna för att 

handla på Nasdaq OMX har gått ned dramatiskt. Även SEB:s Christer Wennerberg och 

Svenska Fondhandlareföreningens Vigg Troedsson håller med och säger att det varit positivt 

att skapa konkurrens mellan marknadsplatserna. Axelsson förklarar att det fanns ett behov av 

alternativa handelsplatser och att det fanns en vilja att skapa konkurrens, någonting man 

faktiskt kan konstatera har skett då vi sett minskade transaktionskostnader på olika sätt.  

 

När författarna frågar Nasdaq OMX hur de ser på MTF:er säger Mattias Hammarqvist att ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv är det bra att man konkurrensutsätter en sådan här 

verksamhet så att de reglerade marknadsplatserna ”inte blir trötta med gamla system och som 

inte bryr sig om sina kunder överhuvudtaget, utan bara ser till att allting fungerar och 

ingenting mer” (Mattias Hammarqvist 120420). Han menar på att konkurrensen ”vässat de 

reglerade marknaderna” (Mattias Hammarqvist 120420) och att Nasdaq OMX har varit 

tvungna att utveckla sina produkter och tjänster på grund av MTF:erna och konkurrensen de 

medförde. Vigg Troedsson säger att MiFID har gjort Nasdaq OMX medveten om att det finns 

andra handelsalternativ. Axelsson säger att han tycker sig kunna se ökad förändringstakt och 

innovation tack vare konkurrensökningen.  
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Hillerström är inte särskilt positivt inställd till MTF:erna, de imponerar inte på honom. Till en 

början anser han ”att Burgundy är en flopp” (Magnus Hillerström, 120419). Strax efter ändrar 

han sig och säger till författarna att han inte tycker de är dåliga, men heller inte bra. Han tror 

emellertid att alla MTF:er kommer att läggas ned på sikt, inklusive Burgundy. Troedsson 

säger att konkurrensen blir allt tuffare på många vis och att det redan har skett ett samgående 

mellan stora BATS och Chi-X till BATS Chi-X Europe. Det har gjorts gissningar på 

sammanslagningar då konkurrens ”kan vara lite mördande ibland” (Vigg Troedsson, 120419). 

Nasdaq OMX:s Mattias Hammarqvist säger att han inte tycker MiFID är någon ”jättehit”. 

Han erkänner att han självklart är påverkad av sin arbetsgivare, men att han, bortsett från det, 

står fast vid sin åsikt. Han påstår att bland stockholmsfirmor i branschen så är det nog väldigt 

få som tycker att MiFID är bra, oavsett hur illa de tyckte om Nasdaq OMX:s höga 

transaktionskostnader tidigare.   

 
5.11 CLEARING OCH AVVECKLING  

5.11.1 En dokumentation av clearing- och avvecklingsprocessen 

En aktietransaktion består av olika moment. Efter att en börsmedlem skickat in en order på en 

marknad med specificerat pris och volym, eftersöks en motpart så att transaktionen kan 

komma till stånd. Därefter genomförs en omfattande process för att parterna ska kunna byta 

aktier mot likvida medel, vilket benämns som clearing- och avvecklingsprocessen.   

 

Clearing definieras av Regeringskansliet som ”själva uträkningen av en värdepappersaffär, 

hur mycket en clearingmedlem25 ska betala vid ett köp eller vilka finansiella instrument som 

ska överlämnas vid en försäljning” (Regeringskansliet, 2011). Clearing innehåller flera steg 

där man bland annat kontrollerar att rätt pris, värdepapper och mängd stämmer rörande 

transaktionen. Clearingen omfattar alla steg från det att en förbindelse sker fram till det att 

aktien avvecklas. Enligt Björn Svensson (120601) förbereder clearingprocessen för 

avvecklingsprocessen. Vid avveckling kontrolleras sedan att köpare och säljare kan 

genomföra affären. Om det finns täckning på köparens konto och om säljaren kan leverera 

värdepappret är sådant som undersöks. När avveckling sker förs köparens betalning över till 

säljaren samtidigt som denne överför de värdepapper köparen betalat för. (Sveriges Riksbank, 

2011)  

 

Alla börsmedlemmar som handlar aktier på en handelsplats måste ha avtal med ett 

clearinghus/clearingorganisation samt en värdepappersavvecklare. För att kunna cleara sin 

                                                             
25 Deltar i clearingen och är ansvarig för att värdepapper och likvid finns tillgängliga vid avvecklingen. 
(Euroclear 2012) Utgörs ofta av bank eller värdepappersinstitut. (Finansinspektionen och Sveriges 
Riksbank, 080314) 
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transaktion måste börsmedlemmen först och främst vara clearingmedlem hos clearinghuset. 

Antingen är clearingmedlemmen en direct clearing participant (DCP) eller en general 

clearing participant (GCP). En DCP clearar endast sina egna affärer medan GCP är 

auktoriserade att cleara transaktioner de utför både för egen räkning samt för andra 

börsmedlemmars räkning. (EMCF, 2012; Björn Svensson) En börsmedlem som ej är DCP 

måste alltså vara medlem i en GCP för att kunna cleara och måste därmed betala en avgift till 

GCP:n för denna tjänst (Joakim Lundin, 120420). En GCP eller en DCP har således ingenting 

med själva pre-trade handeln att göra, utan berör endast post-trade handeln. I Sverige finns 

fyra svenska GCP:er vilka utgörs av de svenska storbankerna. (Björn Svensson, 120601) För 

att få genomföra en transaktion kräver dessutom marknadsplatsen att börsmedlemmen ska 

kunna hantera avvecklingsprocessen. (Maria Bergsten; Björn Svensson) 

Före införandet av MiFID-direktivet 
Euroclear Sweden (ES), före detta Värdepapperscentralen 26  (VPC), är den centrala 

värdepappersförvararen i Sverige och landets enda inhemska system vad gäller avveckling av 

värdepapper (Sveriges Riksbank, 120529). Dessutom fungerar de som clearingorganisation 

(Euroclear Sweden, 2009). Innan 2009 utfördes all avveckling, men även all clearing, av 

svenska aktier hos ES. Under en transaktion finns det en risk att en av parterna inte kan hålla 

överenskommelsen och genomföra transaktionen, antingen genom utebliven betalning eller 

att leverans inte kan ske. Det finns därmed en motpartsrisk. (Joakim Lundin). 

 

Aktietransaktioner mellan parter på marknaden, skedde innan 2009 bilateralt, vilket visas av 

figur 10 nedan. GCP A, B och C i figuren måste tillsammans behandla totalt sex 

transaktioner. Här ska exempelvis GCP A betala 40 och mottaga 50 av GCP B, samtidigt har 

GCP A utbyte med GCP C, denne transfererar även med GCP B. Detta gör att det blir många 

transaktioner som rör sig fram och tillbaka mellan de olika aktörerna. Således skickas sex 

transaktioner för clearing och avveckling till Euroclear Sweden. (Sveriges Riksbank, 2002) 

 

 

 

 

 
 

Figur 10: Utväxling av likvida medel innan år 2009. Källa/ Illustration: Sveriges Riksbank, 2002 

 

                                                             
26 Ett aktiebolag som handlägger olika rutiner inom värdepappersområdet, exempelvis 
aktieregistrering, står under tillsyn av Finansinspektionen (NE, 2012). 
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I figur 11 nedan visas clearing- och avvecklingsförloppet för en aktietransaktion så som det 

såg ut innan år 2009. En säljare och en köpare möts på handelsplatsen. GCP:er och DCP:er 

fungerar som clearingmedlemmar och sköter första delen av clearingprocessen vilket visas i 

figur 10 ovan, innan transaktionen automatiskt rapporteras från marknadsplatsen till 

Euroclear Sweden via GCP:n eller DCP:n som visas i figur 11. Därefter tar Euroclear Sweden 

hand om clearingen och avvecklingen. (Joakim Lundin) Transaktionsprocessen varar under 

tre dagar, från det att motpart hittas, till dess att avveckling sker (Maria Bergsten).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Figur 11: Clearing- och avvecklingsprocessen innan år 2009. Källa: Joakim Lundin, 120420. Illustration: egen 

 

Efter införandet av MiFID-direktivet 
Strax efter införandet av MiFID-direktivet insåg Sverige ett behov av en så kallad central 

motpart, på engelska central counterparty (CCP), något som redan fanns runt om i Europa. 

Syftet med en CCP är att denne ska ta på sig motpartsrisken i transaktionen parterna emellan, 

det vill säga att CCP:n går in som köpare gentemot säljaren och som säljare gentemot 

köparen. Detta innebär att parterna har en fordran respektive en skuld till CCP:n istället för 

till varandra. (Sveriges Riksbank, 2011) Det finns olika slags clearing vilka är olika 

omfattande. Innan CCP:ns införande clearade Euroclear Sweden alla svenska aktier, vilket 

innebar att clearingen endast förberedde för avveckling, där parterna i transaktionen själva 

fick ta på sig motpartsrisk. Idag finns samma clearingprocess kvar hos ES, därutöver har det 

genom CCP:n tillkommit ytterligare ett steg i processen vilket gör clearingen mer omfattande. 

(Björn Svensson) Euroclear Swedens clearing och clearingen med hjälp av CCP:n är således 

olika. Detta ytterligare steg i och med CCP:n i Sverige omfattar endast Large Cap aktier, 

vilka utgör stor del av aktiehandeln i Sverige (Kerstin Hermansson). I dagsläget täcker den 

alltså ej aktier på Small Cap, Mid Cap eller aktier som är upptagna till handel på en MTF, och 
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därmed skiljer sig denna clearing inte åt från innan 2009. Samtidigt ser avvecklingsprocessen 

hos Euroclear Sweden precis likadan ut som tidigare vad gäller alla svenska aktier. CCP:n 

infördes i Sverige av ett flertal olika anledningar. Huvudskälen till CCP var att hantera 

motpartsrisken och göra processen enklare och mer effektiv, men även att göra svenska aktier 

mer attraktiva för utländska investerare. (Björn Svensson) Det fanns således ett tryck från 

marknaden (Joakim Lundin).  

 

Central motpart infördes i Sverige genom European Multilateral Clearing Facility (EMCF), 

en holländsk clearingorganisation, vilken står under tillsyn av Sveriges Riksbank, och är den 

organisation som tar på sig motpartsrisken (Björn Svensson; Sveriges Riksbank, 120529). För 

att CCP:n ska kunna gå in som motpart krävs det att GCP:erna och DCP:erna betalar avgifter 

och lämnar säkerheter till EMCF vilka innefattar: 

• fast avgift per transaktion 

• ställande av säkerheter genom inbetalning eller pantsättning 

• bidrag till defaultfond 

Avgiften per transaktion är en administrativ avgift. Ställande av säkerheter är säkerheter 

GCP:n och DCP:n ställer eller betalar in för exponeringarna CCP:n tar på sig. CCP:n 

använder dessa i de fall medlemmarna skulle fallera och därmed inte fullfölja sina åtaganden. 

Säkerheterna får GCP:n och DCP:n tillbaka när exponeringen inte finns längre. Därutöver 

bidrar de till en defaultfond. Skulle en clearingmedlem fallera tas först dennes ställda 

säkerheter i anspråk, därefter dess bidrag till defaultfonden. (Maria Bergsten) Björn Svensson 

säger att risken att en CCP fallerar är väldigt liten tack vare detta, vilket leder till en reducerad 

motpartsrisk vid användandet av CCP.  

 

Det ytterligare steget som införts i och med CCP:n är nettning, vilket illustreras i figur 12 

med hjälp av GCP:erna A, B och C. Denna modell kan jämföras med figur 10 ovan, som 

visade hur aktietransaktioner hanterades bilateralt innan 2009, istället för multilateralt som 

idag. Om nettning används kan GCP:erna på ett enkelt och smidigt sätt kvitta transaktioner 

mot varandra, vilket i figuren minskar antalet transaktioner till hälften och därmed 

utväxlingen av likvida medel. Istället för att GCP A skall betala 45 och mottaga 60 så nettas 

transaktionerna ned, vilket innebär att denne endast mottager mellanskillnaden 15. Dessa 15 

blir således GCP:ns nettoposition som clearas hos EMCF vilket sker en gång per dag per 

värdepapper per börsmedlem (Björn Svensson). Nettning påverkar avvecklingen hos 

Euroclear Sweden genom att ett nu minskat antal transaktioner rapporteras in från clearingen. 

(Sveriges Riksbank, 2002)  
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Figur 12: Utväxling av likvida medel i och med CCP:ns införande. Källa/ Illustration: Sveriges Riksbank, 2002 

 

Figuren 13 nedan visar den förändrade clearingprocessen. När en köpare och en säljare hittat 

varandra på marknadsplatsen skickas uppgifter om transaktionen automatiskt till CCP:n. Vid 

slutet av dagen sker nettning hos CCP:n som vidare skickar transaktionen för avveckling till 

Euroclear Sweden. En bekräftelse gällande clearingen skickas även till de berörda parterna. 

Hos Euroclear Sweden sker sedan det avslutande steget, det vill säga avvecklingen, vilket ej 

skiljer sig från tidigare. (Björn Svensson)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Händelseförlopp för clearing och avvecklingsprocessen vad gäller Large Cap aktier med CCP. Källa: 
Joakim Lundin, 120420. Illustration: egen 

 
 

CCP:ernas införande har även påverkat marknadsplatserna vad gäller nettningen. När 

marknadsplatser som Burgundy och Nasdaq OMX använder sig av samma CCP nettas 

transaktionen ned innan den skickas till Euroclear Sweden för avveckling. Tidigare var 

respektive marknadsplats tvungna att rapportera till ES. (Joakim Lundin) 
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Nedan visas en sammanfattande tabell över de funktioner ES och EMCF:s har idag i Sverige 

jämfört med tidigare. 

 

 Euroclear Sweden (ES) European Multilateral Clearing 
Facility (EMCF) 

CCP Nej Ja 
Risk Motpartsrisk Reducerad Motpartsrisk 

Clearing 
Ja 
Small/Mid Cap, aktier 
upptagna till handel på MTF 

Ja 
Large Cap 
 

Avveckling Ja Nej 
Tabell 12: Sammanfattande tabell över clearing- och avvecklingsfunktionerna. Källa/ Illustration: egen 

 

5.11.2 Hur clearing- och avvecklingsprocessens förändring har påverkat aktiemarknaden 

Hans Toll på Avanza Bank berättar att etableringen av MTF:er har påskyndat CCP:ernas 

införande, vilket anses vara positivt. Björn Svensson på EMCF säger att en CCP i Sverige var 

en nödvändighet vid etableringen av MTF:er. Mattias Hammarqvist på Nasdaq OMX påpekar 

att för att kunna konkurrera fullt ut så krävs det en CCP.  

 

Maria Bergsten påpekar att Euroclear Sweden avvecklar färre aktietransaktioner sedan 

EMCF:s uppkomst i Sverige och Lundin förklarar att det skett en omfördelning av Euroclear 

Swedens volym. Lundin säger att denna har minskat eftersom inte lika många transaktioner 

avvecklas i ES idag eftersom de nettas ner. ”Euroclear har tappat en stor omsättningsvolym 

och dess volym ligger idag istället hos EMCF” (Joakim Lundin, 120420). I graf 7 nedan går 

att utläsa att volymen sjunkit avsevärt från år 2009.  

 
 
 

Graf 7: Euroclear Swedens avvecklingsvolym mellan år 2006-2011. Källa/ Illustration: Euroclear Sweden, 2012 
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Björn Svensson från EMCF säger att införandet av CCP i Sverige missgynnar de som ägnar 

sig åt en post-trade verksamhet, det vill säga Euroclear Sweden, eftersom de nu får hantera 

färre transaktioner med samma systemkostnad som tidigare. “Nettningen sägs öka 

effektiviteten i transaktionsledet” (Maria Bergsten, 120417). Björn Svensson säger att CCP:n 

effektiviserar hela processen vad gäller Large Cap aktier då volymen minskar tack vare 

nettningen. Samtidigt har hela post-trade processen blivit mer komplex med ytterligare ett 

steg i processen.  

 

Lundin säger att om handel skulle ske internt hos en GCP, så sker även nettningen internt. 

GCP:en behöver då ej rapportera in transaktionen utan den skickas direkt efter nettning till ES 

för avveckling.  

 

Däremot säger Svensson att Euroclear Sweden har höjt sina avvecklingskostnader per 

transaktion, eftersom de nu avvecklar färre transaktioner. Han säger samtidigt att 

clearingavgiften vad gäller Large Cap aktier är lägre än innan 2009 då EMCF har en lägre 

clearingavgift än vad Euroclear Sweden hade för dessa aktier tidigare.   

 

Svensson från EMCF berättar under intervjun för författarna att om en part inte kan leverera 

aktien som överenskommet på leveransdagen, som inträffar tre dagar efter handelsdagen, så 

kommer EMCF som CCP att dela upp ordern och leverera så mycket som möjligt. Detta är 

möjligt för institutionella investerare, men dock ej för privatpersoner som måste få hela 

leveransen på en och samma gång. För institutionella investerare leder det här till 

delleveranser. Även Jonas Lundin från Euroclear Sweden påstår att det således finns en risk 

för att en transaktion som går genom EMCF misslyckas när den skickas till ES för 

avveckling. Han poängterar dock att ES har strikta regler kring detta i form av 

sanktionsavgifter. Björn Svensson säger att denna avgift ej har förändrats de senaste åren. 

Lundin menar på att kostnaden ligger i att skicka in affären på nytt efter en misslyckad affär. 

Dessa kostnader, menar Lundin, ”kan ses som alternativkostnader i tid och pengar för att 

plocka bort transaktionen” (Joakim Lundin 120420). 

 

Björn Svensson säger att om parten ej kan leverera överhuvudtaget, exempelvis vid en 

konkurs eller om de av andra anledningar vägrar fullfölja avtalet, så kommer EMCF som 

CCP att göra en buy-in, det vill säga de får köpa aktierna för egen räkning från marknaden. 

Buy-in processen tar några dagar att starta upp. CCP:n löser alltså den uteblivna leveransen 

genom att använda sig av clearingmedlemmens ställda säkerheter. Det som 

clearingmedlemmen nu är skyldig att betala till EMCF utgörs av aktiepriset samt de 

administrativa kostnader som uppstår vid köpet. Medlemmen behöver alltså ej betala någon 
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straffavgift för detta. Svensson påpekar dock att en buy-in endast inträffar ett fåtal gånger per 

år. I sällsynta fall då aktien ej går att få tag på är sista utvägen en cash compensation till 

parten som inte få någon leverans, det vill säga denne får likviditet som ersättning för att gå så 

skadefri som möjligt. (Björn Svensson)     

 

Författarna ställer en fråga till Maria Bergsten på Sveriges Riksbank om det uppkommit några 

problem beträffande clearingen sedan CCP:ns införande varav hon svarar att 

”avvecklingsgraden, alltså hur mycket som verkligen avvecklas av de transaktioner som har 

genomförts, har gått ner något sedan EMCF startade i Sverige” (Maria Bergsten, 120417). 

Bergsten uppmärksammar dock författarna på att det som idag skickas till avveckling är en 

mindre volym än tidigare. Detta resulterar i att varje affär som ej avvecklas, i relation till den 

idag mindre summan som nettas, har blivit större. Bergsten exemplifierar situationen och 

förklarar att innan CCP:n kunde det vara exempelvis 1000 transaktioner från en DCP som 

gick till Euroclear Sweden för avveckling, idag kanske det är 100 transaktioner på grund av 

nettningen. Antag att det är tre transaktioner som inte avvecklas. Vi får då följande situation:  

 

Tabell 13: Ej avvecklade transaktioner. Källa: Maria Bergsten, 120417. Illustration: egen 

 

Innan CCP:n var det 0,3 % av transaktionerna som inte gick till avveckling på grund av 

exempelvis försenad leverans, idag motsvaras detta av 3 %, trots att det fortfarande är tre 

transaktioner som ej går till avveckling (Maria Bergsten). Även Björn Svensson pekar på att 

avvecklingsgraden i absoluta tal har förbättrats, samtidigt som den i relativa tal har 

försämrats. Istället för avvecklingsgraden anser han att man ska titta på hur stor sannolikhet 

det är att man får det som utlovats. 

 

Samtidigt menar Bergsten att avvecklingsgraden försämrats något på grund av att det finns 

vissa aktörer som levererar sina värdepapper lite försent och som inte själva känner till det, 

ofta utländska aktörer. Joakim Lundin informerar om att de mest likvida värdepapper som 

clearas hos CCP har en relativt hög avvecklingsgrad, där marknadspraxis är att man oftast 

skickar in i tid. Bergsten tillägger att avvecklingsgraden generellt sett är hög i Sverige, om 

man jämför med Europa i övrigt. En hög avvecklingsgrad visar att man har en väl fungerande 

aktiemarknad menar Lundin. Han konstaterar vidare att en CCP:n generellt sett har en mycket 

bra avvecklingsgrad på sina transaktioner. 

 Innan CCP Efter CCP 

Transaktioner ej till 

avveckling 

3/1000= 0,3 % 3/100 = 3 % 
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 Huruvida kostnader har ökat eller minskat genom CCP:ns införande diskuteras med Maria 

Bergsten på Sveriges Riksbanks avdelning för finansiell stabilitet. Hon berättar att de inte ser 

så mycket till vad slutkunden får betala utan snarare att införandet av CCP ökar effektiviteten 

i marknaden. ”Summa summarum kan man ana sig till att kostnaden har minskat i alla led” 

(Maria Bergsten, 120417). Samtidigt upplyser Bergsten att det är många faktorer man måste 

ta hänsyn till. Mattias Hammarqvist på Nasdaq OMX påstår att CCP:n kan ha lett till 

kostnadsförändringar, vars införande han anser indirekt har att göra med införandet av 

MiFID.  

 

Enligt Toll har inte Avanza Bank märkt av ökade kostnader efter det att CCP:n har införts 

trots den ytterligare processen, istället har kostnaderna minskat. Han menar att det blir en 

lägre risk och färre transaktioner eftersom man kan slå ihop väldigt mycket. ”Vi har ju idag 

ännu inte en ultimat lösning vad gäller nettningen, men det är på väg åt rätt håll. I slutändan 

och trots medlemskap i EMCF och betalning till en defaultfond, så är vår bedömning att det 

blir mindre kostnader än tidigare för Avanza Bank i och med nettning” (Hans Toll, 120419). 

Toll säger att en CCP är en effektivisering av hela baksidan av systemet, egentligen är det där 

de stora kostnaderna finns att spara och så har det alltid varit.  

 

Joakim Lundin på Euroclear Sweden anser att kostnaderna kan ha minskat sedan CCP:ns 

införande. Han menar på att kostnaden innan CCP:n var högre då det var fler exponeringar 

mot Euroclear Sweden vad gäller Large Cap aktier än vad det är idag. Björn Svensson påstår 

att det ”absolut blivit billigare i och med CCP:n” (Björn Svensson, 120601). Han säger att 

avgiften för att avveckla har ökat, men att de totala kostnaderna för clearing och avveckling 

har minskat. Han menar på att alla som handlar har sett minskade kostnader.  
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5.12 INTRESSENTERNAS HUVUDSAKLIGA STÅNDPUNKTER 

Nedan visas en sammanfattande tabell över intressenternas huvudsakliga ståndpunkter som 

framkommit av ovanstående kapitel. 

 
 Positivt Negativt 

Avveckling - nettning - ökad kostnad per transaktion 

Best Execution - investerarens preferenser 
uppfylls på bästa sätt 

- vaga policyer och svårt att 
mäta 
- ansvar lagts på 
värdepappersinstituten istället 
för på marknadsplatserna 
- lätt att blanda ihop med 
värdepappersinstitutens bästa 
exekvering 

Burgundy som MTF - upprätthåller konkurrens mot 
Nasdaq OMX 
- låga handelskostnader 

- svårare att hitta motpart än på 
Nasdaq OMX 
- svårare att upptäcka 
insiderhandel  

Clearing - nettning 
- reducerad motpartsrisk 
gällande CCP 
 

- avgifter och ställda säkerheter 
till CCP:n 

Dark Pools - ökad handel 
- kan handla till mid-spread och 
får därmed lägre 
transaktionskostnader 
- kan vara anonym 
- inga högfrekvenshandlare 

- ökad handel 
- ingen officiell data 
- sämre information om priser 
och volymer 
- alla har ej tillträde 
 

Fragmentering  - brist på transparens 
- svårt att få en överblick av 
handeln 
- handelsövervakningen mer 
komplicerad 
- lättare att manipulera 
marknaden 
- går ej längre att backa en 
felaktig affär 
- en oväntad effekt 

Förtroende - samma förtroende för 
Burgundy som för Nasdaq 
OMX 

- högre förtroende för Nasdaq 
OMX än för Burgundy 

Handelsavgifter - minskat för Nasdaq OMX som 
reglerad marknad 

 

Handelsövervakning - samma övervakning på 
Burgundy som på Nasdaq OMX 

- finns ingen gemensam 
övervakning i realtid inom EU 
- intressekonflikt vad gäller 
Nasdaq OMX:s egna system 

HFT - säkerställer samma aktiepris på 
alla marknader genom arbitrage 
- håller ihop likviditeten 
- tillför likviditet till MTF:erna 
- ser till att det finns likviditet 
på marknaden hela tiden 
- minskat spreaden 

- minskar välfärden i samhället 
- minskat spreaden 
- medfört att snabbhet på 
marknaden idag är viktig, ses 
som oväntad effekt 

Implicit kostnad  - mindre order kan idag ge 
market impact 
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Interna 

ordermatchningssystem 

- går före kön 
- vid många små kunder handlar 
dessa med varandra 

 

Likviditet  - mer splittrad likviditet 
- högre sökkostnader 
- svårt att exekvera stora order i 
en och samma orderbok 

Marknadsdataavgifter - inga avgifter vad gäller 
Burgundy som MTF 

- ökat totalt sett för investerare 

MiFID-direktivet - harmoniserad marknad med 
samma krav vad gäller reglering 
och handelsövervakning 
- ökad handel inom EU 
- ökad konkurrens vad gäller 
priser och tjänster 
- anpassad till den tekniska 
utvecklingen 
- utveckling av produkter och 
tjänster 

- ökade kunskapskrav 

OTC-handel  - sämre information om priser 
och volymer 
- inrapportering flyttat till 
London 
- kvalitetsproblem gällande data 

Spread - minskat - minskat 

Teknikrelaterade kostnader - förändrats hos Nasdaq OMX - förändrats/ökat hos Nasdaq 
OMX 
- ökat totalt sett för investerare 

Tick-size - minskat - minskat och anses leda till 
sämre marknadsöverblick 

Transparens  - minskat genom ökad dold 
handel 
- svårt att veta vilken marknad 
volymen finns på 

Tabell 14: Sammanfattande tabell över intressenternas huvudsakliga ståndpunkter vad gäller MTF:ers påverkan 
på aktiemarknaden i Sverige. Källa/ Illustration: egen  
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6 TRANSAKTIONSKOSTNADERNAS PÅVERKAN PÅ 

MARKNADSAKTÖRERNA ENLIGT INTRESSENTERNA 

Mattias Hammarqvist på Nasdaq OMX påstår att kostnaderna för de flesta 

värdepappersinstitut nog är större idag än innan MiFID på grund av de stora 

investeringskraven och att det är därför man kan se en utslagning av bolag på den svenska 

marknaden. Samtidigt berättar Hillerström att kostnaderna för bankerna har minskat, men att 

de på köpsidan inte sett så mycket av detta genom sänkta handelskostnader per exekverad 

order mellan köpsidan och säljsidan. Han fortsätter och påstår att MTF:er gynnar många av de 

svenska bankerna eftersom de 13 största värdepappers- och investmentbolagen i Sverige är 

delägare i Burgundy. Hillerström säger att aktieägarna lyckats att sänka handelsavgifterna till 

sin fördel, men inte för den skull sänkt de egna kundernas avgifter. Han påstår att de nu själva 

försöker handla så mycket som möjligt på Burgundy för att få ned sina kostnader, både för att 

det gynnar dem som aktieägare och för att de slipper höga transaktionskostnader per 

exekverad order. (Magnus Hillerström) Toll berättar att Avanza Bank förinställt med hjälp av 

sin smart order router att alltid, vid samma pris, ”skjuta” Large Cap aktier mot Burgundy och 

sedan vidare till Nasdaq OMX. Vid olika pris kan de dock inte välja. När författarna frågar 

om Avanza Bank har förinställt Burgundy på grund av att de är aktieägare och indirekt 

gynnas när order exekveras där, så svarar han ja. Dock tillägger han att de främst ställt in sin 

SOR på det viset för att transaktionskostnaderna är lägre där än på Nasdaq OMX.   

 

Hillerström säger samtidigt att Nasdaq OMX missgynnas eftersom aktier de tar upp till 

handel på sin reglerade marknad nu kan handlas på flera andra marknader. Tidigare kunde de 

kräva högre transaktionskostnader av medlemmarna. Hammarqvist säger att de direkt inte 

tjänar pengar på MiFID som direktiv, men att de egentligen inte heller tjänar mindre pengar 

än tidigare.  

 

Det gynnar inte Zenit som kund att säljsidan eller medlemmarna på Nasdaq OMX fått sänkta 

explicita transaktionskostnader eller betalar låga handelskostnader per exekverad order till 

Burgundy. Zenit betalar nämligen oftast samma avgift till bankerna trots att likviditeten har 

blivit sämre. Avgiften går idag däremot att förhandla ned lättare. Emellertid måste Zenit vid 

en lägre avgift antingen utföra fler transaktioner eller konsumera mindre analystjänster, för de 

är fortfarande skyldiga säljsidan en viss summa pengar varje år. Zenit kan dock välja att 

genomföra transaktionerna till lägre kostnad någon annanstans, men Hillerström säger att de 

inte är så intresserade av det då de vill få fram information och analyser av säljsidan genom 

bankerna. ”Vi vill inte hålla nere kostnaderna, vi vill tjäna pengar och det tror vi att vi gör 
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genom att betala för en bra service hos bankerna” (Magnus Hillerström, 120419). Vilken 

marknadsplats affären görs upp på är inte så intressant för Zenit. Bankerna kommer dock ha 

olika kostnader beroende på vilken marknadsplats affären genomförs, men det är ingenting 

som påverkar köpsidan. Hammarqvist och Axelsson styrker Hillerströms påstående genom att 

berätta att det sedan länge förekommit en courtagepress på medlemmarna från köpsidan. 

Hammarqvist informerar att köpsidan inte vill betala den värdebaserade 

transaktionskostnaden till säljsidan så som den ser ut idag. De vill istället att den ska sänkas, 

då köpsidan menar att säljsidans transaktionskostnader har minskat samtidigt som spreaden 

tryckts ihop. Här finns dock problemet att sökkostnaderna har ökat. (Mattias Hammarqvist)   

 

Författarna frågar Toll på Avanza Bank om de som värdepappersinstitut och mellanhand 

missgynnats av MiFID. Toll svarar att de egentligen inte blivit drabbade. ”MiFID har blivit 

till stor fördel för Avanza Bank” (Hans Toll, 120419). Han säger att fördelarna övervägt 

nackdelarna. Detta betyder inte att det behöver bli så på sikt, men det är dagens analys, enligt 

Toll. Samtidigt anser Hillerström att det är värdepappersinstituten som gynnats av de sänkta 

explicita transaktionskostnaderna och MTF:ernas etablering. Mattias Hammarqvist på Nasdaq 

OMX säger tvärtom att det inte är medlemmarna som gynnas av de sänkta explicita 

transaktionskostnaderna, eftersom de har mycket större problem idag än vad de hade för 

några år sedan. Det konstateras att spreaden har minskat på grund av minskad tick-size. Detta 

är positivt om man bara köper ett fåtal aktier, men inte nödvändigtvis positivt om man köper 

ett stort antal. (Thomas Gidlund) Enligt Gidlund har det blivit billigare för dem som köper 

mindre volymer för där finns det antagligen den volymen de efterfrågar på marknaden. Men 

för de stora institutionerna som köper stora volymer har det inte nödvändigtvis blivit billigare, 

på grund av att de kanske måste leta efter dessa volymer i många olika orderböcker. Gidlund 

anser att det är fel att säga att spread-storleken generellt sett blivit mindre eftersom volymen 

spelar så pass stor roll. Han påstår alltså att de små orderna gynnas och de större missgynnas. 

Mattias Hammarqvist på Nasdaq OMX instämmer i detta.  

 

Toll säger att deras slutkunder, som mestadels är privatinvesterare, inte har fått uppleva höjda 

courtageavgifter. Hammarqvist säger att huruvida en privat investerare kan se en lägre 

courtageavgift eller ej efter MiFID, beror på vilken medlem de handlar via. Emellertid tror 

han nog att courtaget gått ned något. Samtidigt tror Toll att dessa privatinvesterare kommer 

missgynnas av MiFID på lång sikt. Detta på grund av att om man ökar kostnaderna i systemet 

så ökar komplexiteten. Det här leder till att konkurrensen går ned då det kommer vara färre 

som kan erbjuda tjänsten. Inträdesbarriärerna för nya aktörer kommer att gå upp och innebär i 

slutändan att det blir sämre för alla. Detta kommer leda till höjt courtage för 

privatinvesteraren.  



 78 

När författarna ställer frågan om de explicita och implicita transaktionskostnaderna har 

minskat eller ökat generellt för alla parter, svarar Magnus Hillerström att man först och främst 

måste tänka på att MiFID-regleringen gäller för alla EU-länder och inte bara för Sverige. I 

många länder har det säkert skett stora förändringar och där kostnaderna minskats drastiskt, 

medan Sverige redan innan MiFID och MTF:erna hade en fin och välskött reglerad marknad. 

En annan stor skillnad är, enligt Mattias Hammarqvist, hur man handlar aktier i de olika 

länderna. ”I Sverige har vi en tradition att ha lite större spreadar men att alla samsas i samma 

orderbok. Alla handlade samma aktier och 90 % av denna handel förekom i en och samma 

orderbok på samma ställe så transparensen var imponerande för alla egentligen. Alla kunde se 

vad alla gjorde och vem som gjorde vad” (Mattias Hammarqvist, 120420). Han fortsätter 

berätta att i andra länder finns inte den traditionen att spara i aktier i samma utsträckning som 

i Sverige. Enligt honom har MiFID och MTF:erna till viss del förstört detta sätt att handla 

aktier på i Sverige eftersom man idag inte kan samsas i samma orderbok. Institutionerna kan 

inte handla sina stora aktieblock i dessa orderböcker längre i och med bland annat 

högfrekvenshandlarna. (Mattias Hammarqvist) Istället har mycket av denna handel flyttats till 

London. (Thomas Gidlund). Hammarqvist håller med om detta och säger att de som gynnats 

mest av MiFID är ett antal storbanker och HFT-firmor i London. Axelsson uppger att det 

framförts i debatt att utvecklingen mot en mer fragmenterad handel med alternativa 

handelsplatser gynnat storbankerna i London jämfört med exempelvis aktörer i Sverige.  

Hammarqvist håller med Hillerström om att MiFID och MTF:erna kan ha gynnat många 

andra länder inom EU, men däribland ej Sverige och svenska aktiesparare. Det krävs att man 

tar i beaktande att alla i Sverige inte äger aktier, men eftersom de stora institutionerna i 

Sverige har påverkats negativt så påverkas alla parter i Sverige negativt.  

 

Toll är orolig för att kostnaderna för hela systemet, och därmed transaktionskostnaderna för 

alla parter, har ökat efter 2007. Dock menar han att detta är en mycket svår fråga att svara på. 

Han återkommer till problemet med best execution och att detta ansvar hamnade på 

värdepappersinstituten. Även om det är svårt att finna bevis för det idag, så tror Toll att det 

finns potential till en kostnadsökning i hela transaktionssystemet som man inte riktigt hade 

räknat med och som man inte hade önskat när man skrev regelverket. Han är orolig att 

kostnaderna för att upprätthålla hela systemet har ökat. Hammarqvist på Nasdaq OMX håller 

med och säger att han ”inte tycker att kostnaderna för alla parter har minskat” (Mattias 

Hammarqvist, 120420). Christer Wennerberg säger att det är för svårt att uttala sig om detta 

samtidigt som Hillerström anser att transaktionskostnaderna minskat, dock inte på grund av 

MTF:erna utan tack vare den datoriserade handeln. Han kan dock inte uttala sig om de har 

minskat för alla parter.  
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7 TIDIGARE STUDIER OM MULTILATERAL TRADING 

FACILITIES 

 
MiFID-direktivet och MTF:er är relativt outforskade områden vilket innebär att få studier 

kring ämnet har genomförts, särskilt kring hur transaktionskostnader har påverkats. Nedan 

presenteras tre studier. De två förstnämnda är genomförda av PricewaterhouseCoopers 

respektive Europe Economics på uppdrag av Europeiska Kommissionen i samband med 

förslaget till MiFID II. Studierna syftar till att se hur direktivet tagits emot av EU:s 

finansmarknader samt utvärdera de problem som uppstått. Den sistnämnda studien har 

genomförts av ett av de huvudsakliga europeiska forskningscenter inom risk management, 

EDHEC, som även de analyserar MTF:er och MiFID. Författarna berör studiernas slutsatser 

som är av intresse för deras studie.  

 

I studien Data gathering and analysis in the context of the MiFID review (2010) av PwC går 

att läsa att avgifterna gällande marknadsdata på de huvudsakliga reglerade marknaderna är 

högre än avgifterna på MTF:erna. De talar om att marknadsaktörerna ändock anser att 

kostnaderna generellt är för höga. Studien har identifierat incitamentmodellen som en av de 

vanligaste avgiftsstrukturerna för de Europeiska MTF:erna. De konstaterar att MTF:erna fått 

en hög marknadsandel i många aktier tack vare denna modell. PwC menar även på att 

handelsstorleken har minskat sedan slutet av 2007, och konstaterar att högfrekvenshandlarna 

kan vara en av anledningarna till detta.  

 

Samtidigt tar Europe Economics upp i sin studie MiFID Review – Data Gathering and Cost-

Benefit Analysis (2011) att MTF:erna anses ha minskat tick-size-storleken och då spreadarna 

på marknaden, möjligen som ett resultat av den ökade högfrekvenshandeln samt den fallande 

genomsnittliga handelsvolymen.  

 

Undersökningen som EDHEC Risk Asset Management Research Center har genomfört 

(Transaction Cost Analysis A-Z: A step towards Best Execution in the Post MiFID 

Landscape, 2008) trycker på att MiFID-direktivet inte ger någon klar definition kring vad best 

execution är och begreppet har visat sig ha olika innebörd för olika aktörer. Denna utbredda 

förvirring kring best execution kan inbringa investeraren i en falsk säkerhet. Studien visar på 

att utvecklingen av MTF:er har lett till en ökning av OTC-handeln, trots att clearing- och 

avvecklingsprocessen underlättats avsevärt med införandet av CCP i många länder inom EU.  
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8 ANALYS 

Spelreglerna på aktiemarknaden har ändrats i och med MiFID-direktivets införande då det i 

dagsläget finns fler marknadsplatser att handla på. De nya regleringarna har kommit att ändra 

marknadsstrukturen då de möjliggjort etableringen av multilateral trading facilities. 

Förändringen har drivits fram av intressenterna, vilka Douglass C. North benämner som 

spelarna eller organisationerna och dess förändringsagenter vilka är verksamma inom 

organisationen. De ansåg att det krävdes en förändring. Den teknologiska utvecklingen med 

den ökade datoriseringen har varit en pådrivande faktor tillsammans med viljan att skapa en 

enad europeisk konkurrenskraftig aktiemarknad. MTF:ernas etablering låg till grund för att 

öka konkurrensen mellan marknadsplatser, både vad gäller de reglerade marknaderna och de 

nya alternativa handelsplatserna. Enligt North sker en institutionell förändring avsiktligt när 

vinsten förknippad med den nya institutionen är större än kostnaderna för införandet eller som 

en evolutionsförändring som ett oavsiktligt resultat. Utifrån MiFID-direktivet och 

intressenternas uttalanden har författarna kunnat identifiera att ett av de grundläggande 

syftena med MiFID i och med konkurrensökningen, var att sänka transaktionskostnaderna 

vilket överensstämmer med den institutionella teorins påstående om att institutioners uppgift 

är att hushålla med transaktionskostnader. Alla parter skulle gynnas av minskade 

transaktionskostnader, men samtidigt kan kostnaderna endast ha omfördelats så att vissa 

grupper har gynnats mer och andra mindre. Går det att identifiera några vinnare och förlorare 

på den svenska aktiemarknaden efter MiFID:s implementering?  Författarna har utefter 

intressenternas uttalanden tolkat Williamsons contracting scheme. Eftersom aktiemarknaden 

har genomgått en institutionell förändring och Williamson säger att det går att byta 

governance structure om aktörerna anser denna vara förknippad med lägre 

transaktionskostnader, har författarna utrett huruvida en förändring av governance structure 

skett eller ej.  

 

Formella institutioner menar North skapar informella institutioner, samtidigt som de 

informella institutionerna leder till bildning av de formella. MiFID-direktivet som formell 

institution har utarbetats under en lång tid efter att spelarna på marknaden i form av aktörer, 

myndigheter och föreningar krävde förändring. Innan MiFID-direktivet implementerades år 

2007 förekom börsmonopol på många av EU:s aktiemarknader, vilket naturligt skapade höga 

transaktionskostnader på grund av avsaknad av konkurrens. Värdepappersinstituten krävde en 

förändring eftersom de var föremål för de höga transaktionskostnaderna. Magnus Hillerström 

på hedgefonden Zenit anser att bankernas lobbygrupper utförde ett utmärkt arbete gentemot 

MiFID-direktivets lagstiftare vad gäller konkurrensskapandet. Förändringen var alltså enligt 

North avsiktlig. Idag fem år senare har både nya formella och informella regler skapats som 
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ett led av MiFID, aktörerna har anpassat sig efter den nya institutionen. Samtidigt tar det 

längre tid för de informella reglerna att ändras, vilket kommer till uttryck i att det i dagsläget 

fortfarande finns ett visst motstånd hos intressenterna mot MiFID och MTF:erna. Mattias 

Hammarqvist på Nasdaq OMX säger att han inte tror det är många värdepappersinstitut i 

Sverige som är positiva gentemot MiFID-direktivet och dess bestämmelser. Författarna har av 

intressenterna fått ta del av flera negativa åsikter, vilket enligt North kan identifieras som en 

ovilja att förändra vilket benämns som lock-in problemet. Han säger att det är enklast att 

fortsätta längs en redan upptrampad stig och handla på de traditionsenliga börserna, då detta 

inte kräver så mycket av aktörerna på marknaden. Innan år 2007 var handeln i de mest 

omsatta aktierna koncentrerad till Nasdaq OMX som reglerad marknad och har så varit sedan 

de traditionella börsernas införande, vilket således är ett väl inarbetat handelssätt. Magnus 

Hillerström säger att Zenit som hedgefond föredrar Nasdaq OMX som reglerad marknad 

framför Burgundy som MTF, ännu ett bevis på svårigheten att bryta mönstret. Ändock är det 

ingenting som säger att denna marknadsstruktur är den mest effektiva. Istället kan det vara 

mer fördelaktigt att öka konkurrensen genom etablerandet av MTF:er och därmed pressa ned 

transaktionskostnaderna och tvinga Nasdaq OMX som reglerad marknad att utveckla sina 

produkter, tjänster och sin kunskap. MTF:erna har gjort de reglerade marknaderna medvetna 

om att det idag finns andra handelsalternativ. Detta överensstämmer med Norths uttalande att 

organisationer strävar efter att öka sitt humankapital för att kunna överleva på marknaden i 

samband med konkurrensökning. Författarna anser att samtidigt som MTF:erna i mångt och 

mycket har bidragit till en utveckling av aktiemarknaden i och med ökad konkurrens, så har 

de av intressenterna uppfattat att Nasdaq OMX som reglerad marknad har anpassat sig väl till 

de nya spelreglerna. Även de reglerade marknaderna sätter idag press på aktiemarknaden att 

fortsätta utvecklas, och ligger enligt North till grund för hur aktiemarknaden i fortsättningen 

ska utvecklas och på det sätt öka den ekonomiska tillväxten.  

 

North menar på att det är kostsamt att byta path, något som författarna anser ha drabbat 

säljsidan eller värdepappersinstituten då dessa haft omfattande investeringar i form av system, 

utrustning och andra IT-investeringar. Eftersom värdepappersinstituten idag måste koppla upp 

sig mot fler marknader jämfört med för fem år sedan för att söka efter bland annat bästa pris 

enligt best execution och kunna erbjuda bästa exekvering enligt värdepappersinstitutet, har det 

enligt i princip alla intressenter krävts ökade teknikrelaterade kostnader. Best execution är en 

formell institution som uppkommit i samband med MiFID-direktivet. Enligt författarna 

betraktas investeringar i samband med detta som transaktionskostnader då de krävs för att få 

handla aktier på den öppna marknadsplatsen.  
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Asset specificity är den av Williamsons dimensioner författarna kunnat konstatera förändrats 

mest i och med MTF:ernas etablering. Williamson talar om, att om en specifik investering 

krävs, skapas ett högt beroende och ett hold-up problem. Har ett värdepappersinstitut väl valt 

att koppla upp sig mot Burgundy, kan denne inte använda samma uppkoppling för att handla 

på Nasdaq OMX, det förekommer en physical asset specificity. Istället krävs det ytterligare en 

uppkoppling som är specifik för just Nasdaq OMX eftersom de har andra krav vad gäller 

uppkoppling och övriga teknikrelaterade investeringar. Författarna kan emellertid konstatera 

att investeringen för just Burgundy ej är specifik, då de inte har några teknikrelaterade 

avgifter. Detta leder till att de specifika investeringarna för just Burgundy som MTF i Sverige 

inte har ökat. Här kan författarna således ej identifiera ett ökat hold-up problem. 

Värdepappersinstitutet kan byta bort Burgundy som marknadsplats, vilket är en risk för 

Burgundy då de ej kan påverka avtalet på något sätt enligt Williamson. Samtidigt måste 

värdepappersinstitutet dock betala en generell uppkopplingsavgift, men denna krävs oavsett 

vilken marknadsplats institutet än vill koppla upp sig till, vilket leder till ett ännu mindre 

hold-up problem. Författarna menar på att värdepappersinstitut ej kopplar upp sig till alla 

marknader just på grund av att denna generella uppkopplingsavgift kan vara större än vinsten 

att vara uppkopplad till marknaden. Nasdaq OMX har däremot skapat ett högre beroende för 

sina medlemmar genom att kräva avgifter för att koppla upp sig till just deras marknadsplats, 

vilket gynnar Nasdaq OMX. Detta krävdes dock även innan MiFID-direktivet. Mattias 

Hammarqvist på Nasdaq OMX säger däremot att de lagt till ytterligare tjänster, mestadels 

valfria, efter MTF:ernas etablering vilket förknippas med investeringar, och vilket resulterar i 

att ett större hold-up problem än tidigare skapas. Dessa ytterligare specifika investeringar som 

krävs av värdepappersinstituten gynnar således Nasdaq OMX. Hammarqvist säger samtidigt 

att Nasdaq OMX ej har ökat sina teknikrelaterade avgifter, men att de har förändrats då han 

berättar att andra leverantörer av systemen idag kan användas. Enligt Williamson anser 

författarna att Nasdaq OMX kan ses som en vinnare jämfört med Burgundy vad gäller 

physical asset specificity, samtidigt som Nasdaq OMX:s medlemmar missgynnas och får ta på 

sig en högre risk då investeringen är specifik. Tvärtemot Hammarqvist säger Burgundys 

representant att Nasdaq OMX:s kunder fått se ökade teknikrelaterade kostnader. Eftersom 

ståndpunkterna skiljer sig åt är det svårt att dra någon slutsats om hur just de totala 

kostnaderna, vad gäller Nasdaq OMX:s investeringskrav som reglerad marknad, har ändrats. 

Kostnaderna gällande best execution kan författarna däremot fastställa blivit högre för 

värdepappersinstituten och därmed säljsidan i Sverige. I USA däremot har ansvaret vad gäller 

best execution lagts på marknadsplatserna för att ytterligare öka konkurrensen dessa emellan. 

Toll anser detta mer kostnadseffektivt, men författarna anser inte att de kan konstatera hur 

annorlunda det skulle blivit i Sverige om EU hade haft samma system som USA. Författarna 

kan däremot fastställa att de generella investeringskraven har ökat för alla medlemmar på 
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marknadsplatserna, där de ser värdepappersinstituten som förlorare. Flera intressenter påstår 

sig ha sett en utslagning av värdepappersinstitut på marknaden just på grund av detta. Vad 

gäller marknadsplatserna anser författarna att Nasdaq OMX kan betraktas som en vinnare i 

och med ett högt hold-up problem från medlemmarnas håll.   

 

Införandet av nya regler vid ett path-byte säger North även påverkar kostnaderna i och med 

de resursförändringar som krävs. Hans Toll säger att MiFID-direktivet har krävt mer arbetstid 

och kompetens vilket lett till ökade kostnader. Williamson talar om human asset specificity 

som krävs för att kunna genomföra transaktionen. Författarna kan av intressenterna tolka att 

detta gäller för alla värdepappersinstitut, vilket leder till att författarna även här kan, ur 

Williamsons perspektiv, identifiera värdepappersinstituten som lite av förlorare vad gäller 

dessa specifika kunskapskrav för de nya spelreglerna. Emellertid har det inte krävts specifikt 

humankapital för just handel på en MTF. Den allmänna ökningen i humankapital för hela 

systemet menar North även har utvecklats av konkurrensen och detta humankapital krävs för 

att försäkra värdepappersinstitutens överlevnad på marknaden. I detta fall är ökade 

kunskapskrav som juridisk kompetens i och med regleringsförändringen en absolut 

nödvändighet för överlevnad. Det ökade humankapitalet menar många intressenter på ha 

tvingat flera aktörer att lämna marknaden.  

 

Enligt Williamsons teori är det samma uncertainty och därmed risk att handla en aktie som är 

upptagen till handel på en reglerad marknad på både den reglerade marknaden och på 

MTF:en, vilket bekräftas av ett antal intressenter. Detta med hänsyn tagen till att det är 

samma kvalitet i bolaget samt att handelsövervakningen på de båda marknaderna visat sig 

vara densamma. Nasdaq OMX anser sig ingiva ett högt förtroende vad gäller övervakning, 

medan det enligt Yrgård på Nasdaq OMX förekommit vissa diskussioner angående 

övervakningen på MTF:erna. Samtidigt menar Burgundys Thomas Gidlund att han inte kan se 

någon skillnad på de båda övervakningssystemen vad gäller Burgundy och Nasdaq OMX. 

Författarna anser sig därmed inte kunna fastställa någon skillnad i förtroende på de båda 

marknadsplatserna vad gäller handelsövervakningen. Samtidigt kan författarna identifiera 

något av en konflikt vad gäller Nasdaq OMX:s övervakning med tanke på att de själva äger 

systemet som de använder som övervakningssystem på den egna marknadsplatsen, medan 

Burgundy använder sig av ett system som de inte själva äger. Williamsons opportunism och 

egennytta kan här identifieras i och med att de kan utforma systemet till sin fördel. Författarna 

menar emellertid på att hela Nasdaq OMX Group använder sig av detta system och att det 

därmed inte borde finnas några oklarheter vad gäller systemet och därmed ej påverka 

handelsprocessen.   
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Vidare menar vissa intressenter att det är en skillnad i kvalitet på marknadsplatserna med 

tanke på att likviditeten i aktien skiljer sig åt, medan andra menar att det är samma kvalitet på 

marknaderna. Elina Yrgård på Nasdaq OMX tillhör en av respondenterna som 

uppmärksammar en skillnad i kvalitet, medan Hans Toll från Avanza Bank menar på att det 

inte är det. Författarna anser att marknader med sämre likviditet leder till högre risk för 

investeraren då det är svårare och tar längre tid att exekvera ordern efter dennes preferenser 

och hitta en motpart. I de fall investeraren ej är medveten om denna likviditetsskillnad, menar 

författarna att detta kan sänka förtroendet för marknadsplatsen. En förutsättning för att 

MTF:erna har kunnat utvecklas och växa är att de lyckats locka till sig likviditet. Den 

institutionella teorin säger att incitament skapas för att institutioner ska kunna utvecklas, 

något som har konkretiserats genom att MTF:erna vuxit på aktiemarknaden tack vare 

incitamentmodellen. Detta styrks av PwC:s studie som menar att MTF:erna fått hög 

marknadsandel tack vare denna modell. Enligt data från Thomson Reuters har Burgundy 

generellt lägre marknadsandel än Nasdaq OMX i de mest omsatta aktierna vilket oftast 

innebär lägre likviditet. Detta behöver inte innebära att förtroendet är lägre, men författarna 

vill uppmärksamma detta. North hävdar att individens förtroende för institutionen är vitalt 

eftersom detta leder till engagemang och ökad samhällsutveckling. Författarna identifierar 

förtroendet för aktiemarknaden precis som North som centralt eftersom detta är en 

förutsättning för aktiemarknadens funktion och existens. Författarna anser att ett större 

förtroende för aktiemarknaden skapar ökad handelsomsättning och mer aktivitet på 

marknaden. Detta lockar i sin tur till sig nya aktörer vilket ökar konkurrensen och pressar ned 

transaktionskostnaderna. De berörda värdepappersinstituten i denna studie, vilka båda är 

aktieägare i Burgundy, säger att de har samma förtroende för både Burgundy och Nasdaq 

OMX. Här kan författarna identifiera viss opportunism och därmed risk då aktieägarna i 

Burgundy gynnas av mer handel på denna marknad. Toll uttryckte för författarna att de i 

första hand ”skjuter sina order” mot Burgundy, vilket författarna ytterligare anser visa på viss 

opportunism. Samtidigt säger Toll att Avanza Banks SOR är inställd på detta viset på grund 

av att Burgundy har lägre handelskostnader. Författarna sammanfattar och anser att 

förtroendefrågan i detta fall kan missleda investerare eftersom viss opportunism kan urskiljas. 

I Europaparlamentets definition framkommer att en MTF följer ”icke skönsmässiga regler” 

vilket innebär att de som driver MTF:en inte ges någon möjlighet att själva påverka hur 

transaktioner matchas och vilka parter som möter varandra. Detta sker automatiskt enligt ett 

system vilket innebär att investeraren måste ha förtroende för regelverket och systemet för att 

handla och bidra till ekonomisk aktivitet, någonting som North poängterar.  

 

Best execution försäkrar investeraren bästa pris utifrån de marknader värdepappersinstitutet är 

anslutet till. Även om handelskostnaden är lägre hos Burgundy än hos Nasdaq OMX säger 
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best execution att om exekvering på Nasdaq OMX är mer gynnsamt för investeraren så 

kommer handeln ske här. Detta trots att värdepappersinstitutet kan förlora på att uppfylla best 

execution genom högre handelskostnader gentemot marknadsplatsen. Opportunismen 

förhindras därmed. Återigen är det av vikt att investeraren har förtroende för best execution 

som formell institution för att denne ska fortsätta handla aktier. Finansinspektionen utövar 

tillsyn för att se till att värdepappersinstituten följer regelverket, vilket stärker förtroendet. 

Enligt Axelsson på Finansinspektionen ska värdepappersinstitutets riktlinjer vad gäller best 

execution och vilka marknadsplatser denna ”accessar” alltid meddelas investeraren. Enligt 

Wennerberg på SEB är dessa policyer oftast ganska vaga och det är svårt att se hur de skiljer 

sig åt. Vid en första anblick kan författarna ana viss asymmetrisk information vad gäller 

investerare och värdepappersinstitutet. Författarna anser detta teoretiskt sett vara fördelaktigt 

för värdepappersinstituten då de kan välja att ”accessa” få marknadsplatser och därigenom 

sänka sina transaktionskostnader. Detta eftersom det alltid uppkommer en 

marknadsuppkopplingsavgift, även om marknadsplatsen i sig ej har några investeringskrav. 

Williamson säger att transaktioner på fler marknader kräver ytterligare physical asset 

specificity, vilket han anser öka transaktionskostnaderna. Vigg Troedsson säger emellertid att 

investerarna ej skulle acceptera att priserna skiljer sig alltför mycket åt vid olika ”access” 

värdepappersinstituten emellan. Sammanfattningsvis ligger en stor del av förtroendefrågan 

hos värdepappersinstituten i och med att de själva kan bestämma vilka marknadsplatser de har 

tillgång till. Investeraren kan vilseledas och tro att det är MiFID-direktivet de ska ha 

förtroende för, medan det egentligen är värdepappersinstitutet. Studien av EDHEC Risk Asset 

Management Research Center menar att best execution kan inbringa investeraren i falsk 

säkerhet. Ett av syftena med MiFID var att öka investerarskyddet, bland annat med hjälp av 

best execution, och på samma sätt enligt Williamson minska uncertainty vilket indirekt 

minskar transaktionskostnaderna eftersom förtroendet för marknaden höjs. Emellertid 

ifrågasätter författarna hur väl MiFID:s investerarskydd fungerat vad gäller best execution. 

Författarna anser att värdepappersinstituten här har en viss fördel vad gäller denna diskussion 

om best execution gentemot investerarna.  

 

North resonerar vidare utifrån sin path dependence att det föregångna har betydelse och 

menar på att man lär sig av det förflutna. Europeiska Kommissionens förslag om en 

omarbetning av MiFID-direktivet, MiFID II, visar på förbättringar och förändringar och är 

tänkt att komplettera den nuvarande lagstiftningen. En gynnsam institutionell förändring tack 

vare en ny path säger North leda till ekonomisk tillväxt. Således drar författarna slutsatsen att 

en ogynnsam förändring leder till oönskade effekter med minskad tillväxt. Flertalet oväntade 

effekter, både positiva och negativa, har uppdagats nu fem år efter direktivets 

implementering. En positiv effekt författarna uppfattat är ökad möjlighet för utländska aktörer 
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att handla svenska värdepapper. Elina Yrgård säger att MiFID-direktivet reglerat och 

harmoniserat marknadsplatserna inom EU så att de har samma krav på de bolag som tas upp 

till handel, samt att bolagsövervakningen är densamma vilket underlättar handel. Dessutom 

underlättar CCP:n för utländska aktörer att handla aktier på en svensk marknadsplats eftersom 

de idag jämfört med innan 2007 inte behöver ha lika mycket kunskap om motparten tack vare 

den centrala motparten. Detta leder således till ökad aktivitet i svenska aktier, vilket 

sammantaget gynnar den svenska ekonomin och bekräftas genom tabell 10 som visar den 

ökade handelsvolymen i den öppna orderboken för svenska aktier sedan slutet av 2009. 

Författarna jämför ej med 2008 på grund av finanskrisen.  

 

Den ökade svårigheten vad gäller handelsövervakning är tvärtom en oväntad negativ effekt 

enligt författarna. Detta leder till risk för marknadsmanipulation eftersom flera marknader ej 

övervakas samtidigt i realtid. Sålunda anser författarna det leda till ökade kostnader för alla 

myndigheter samt minskat förtroende för aktiemarknaden som helhet. Vad gäller 

övervakningen av bolagen har Nasdaq OMX som reglerad marknad tillsyn över de bolag de 

har upptagna till handel. Det innebär att de har mer information om dessa än vad Burgundy 

har, som även de handlar i bolagen. Detta kan enligt Axelsson leda till ökade svårigheter för 

Burgundy att upptäcka insiderhandel, vilket visar på en ineffektivitet och en risk för ett 

minskat förtroende. Författarna menar att detta förmodligen undveks lättare tidigare då alla 

marknader hade en nära relation med bolagen.   

 

Ytterligare en oväntad negativ effekt är den minskade transparensen på marknaden. Enligt 

Mattias Hammarqvist var ett av MiFID:s syften att öka transparensen. Williamsons menar på 

att det då uppkommer en minskad uncertainty. Emellertid har resultatet blivit det totalt 

motsatta menar Hammarqvist, vilket då leder till en ökad uncertainty. De flesta intressenterna 

menar på att den dolda handeln har ökat efter MiFID-direktivet. Hammarqvist säger att detta 

endast beror på MiFID-direktivet, medan Toll säger att det beror på minskad tick-size, vilket 

även den indirekt beror på MiFID-direktivet. Författarna har uppfattat att den dolda handeln 

ökat så pass mycket på grund av fragmenteringen då likviditeten på marknadsplatserna 

minskat vilket lett till långsammare exekvering. Det har blivit svårare att genomföra en stor 

order i en öppen orderbok, samtidigt som snabbheten har ökat tillsammans med minskade 

order. Handel i dark pools innebär att handeln är dold för alla som handlar där, vilket innebär 

att alla parter har lika information och att denna handel ej ger upphov till asymmetrisk 

information. Fördelarna för aktörer som handlar där är att de kan handla i mid-spread, vilket 

leder till lägre transaktionskostnad, samt att de slipper betala handels- och andra 

transaktionskostnader till en öppen marknadsplats. Investerarna kan även vara anonyma. 

North menar att institutioner kan uppkomma oavsiktligt utan att individer planerat det, vilket i 
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det här fallet gäller för dold handel. Den dolda handeln som institution anser författarna har 

uppkommit oavsiktligt i och med de lägre transaktionskostnaderna och att det idag är svårare 

att handla på den öppna marknaden på grund av fragmenteringen och den mindre 

koncentrerade likviditeten. Detta leder till svårigheter att hitta volym i den öppna orderboken. 

Följaktligen är detta inte en institution som uppkommit genom en lagreglering. Den har 

uppstått för att det ligger i investerarnas intresse och för att det leder till minskade 

transaktionskostnader enligt North. Författarna anser efter intressenternas uttalanden, att ju 

fler som får möjlighet att handla dolt desto fler kommer att göra det, och ju fler som handlar, 

desto mer kommer den dolda handeln breda ut sig då ”likviditet föder likviditet” (Mattias 

Hammarqvist, 120420). Flera intressenter spår att denna handel kommer öka markant det 

närmsta året. Wennerberg på SEB berättar för författarna att det inte alltid gynnar att först 

skicka ordern till en dark pool, just på grund av att det tar tid och att tiden är betydelsefull på 

dagens aktiemarknad, men att denna alternativkostnad minskar eftersom dark poolen växer 

och att sannolikheten att kunna exekvera sin order ökar. Författarna anser att de öppna 

marknadsplatserna i Sverige missgynnas av dark pools då de förlorar handels- och andra 

transaktionsavgifter. Många dark pools tillhandahålls av marknadsplatser och andra stora 

aktörer, men vad författarna förstått är den dolda handeln som erbjuds i Sverige ännu inte så 

utbredd. Samtidigt anser författarna att den öppna aktiemarknaden blir mindre effektiv vid 

dold handel, eftersom volymer försvinner härifrån. Vinnarna tycks vara värdepappersinstitut 

eller institutionella investerare som ägnar sig åt en ökad dold handel jämfört med innan 

MiFID-direktivet på grund av lägre spreadar.  

 

Vad gäller en annan slags dold handel har författarna identifierat viss marknadsimperfektion i 

form av asymmetrisk information, nämligen handel i BCN:er. Aktören som tillhandahåller 

BCN:en har själv insyn i poolen, vilket innebär att denne har mer information än de andra 

som handlar här och drar nytta av detta genom att handla när andra aktörer handlar eller möter 

deras positioner. Marknaden blir härmed ineffektiv enligt den institutionella teorin och 

författarna drar slutsatsen att parten med mindre information antas ta ett mindre rationellt 

beslut och gör därmed en mindre effektiv transaktion. Ineffektiva transaktioner leder i det 

långa loppet till ökade transaktionskostnader. Viss opportunism kan urskiljas vad gäller dark 

pools. Enligt vissa intressenter är en del dark pools endast till för specifika aktörer, medan 

andra påstår att det är fritt för alla att deltaga. Om det stämmer att endast utvalda får handla i 

dark poolen förekommer viss opportunism för de som ej får deltaga. Opportunism identifieras 

speciellt vad gäller ägarna till BCN:en. Vinnarna anses således vara ägarna och förlorarna de 

som ej får deltaga i BCN:en samt de som handlar fast med mindre information.  
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Även OTC-handeln sägs ha ökat efter MiFID-direktivet enligt studien genomförd av EDHEC 

Risk Asset Management Research Center. Ytterligare information om ökad OTC-handel visas 

av data från Thomson Reuters där den totala omsättningen för OTC-handeln har ökat de 

senaste 5 åren, enligt tabell 10. Denna ökning innebär att volym flyttas från öppna marknaden 

och författarna menar att en ineffektiv marknad, på sikt, leder till ökade 

transaktionskostnader. Intressenter talar om kvalitetsproblem vad gäller inrapportering av 

OTC-affärer. Författarna identifierar här förekomsten av bounded rationality vilket visar på 

köparens eller säljarens begränsade minne och förmågan att bearbeta information. Problemen 

med bounded rationality bidrar till osäkerhet och därmed risk för de berörda parterna vilket 

leder till ökade transaktionskostnader. Eftersom OTC-handeln ökat betraktar författarna detta 

som en oväntad effekt.  

 

Författarna håller med Wennerberg om att det idag blivit svårare att investera på grund av den 

minskade transparensen och mängden marknadsplatser man som investerare idag måste 

hämta information ifrån. Detta anser författarna kan ha lett till ett minskat förtroende för 

aktiemarknaden. Författarna har uppfattat att fragmenteringen av den här omfattningen inte 

var helt väntad. Intressenterna anser att värdepappersinstituten, innan MiFID-direktivet helt 

och fullt implementerades, inte kunde ana vilka kostnader förknippade med investeringar som 

skulle uppkomma, både vad gäller uppkoppling mot många marknadsplatser och andra IT-

kostnader vad gäller best execution och SOR. Troedsson säger att fragmenteringen inte var en 

helt klart förutspådd effekt, vilket författarna betraktar som negativt.  

 

Vidare är den snabba utvecklingen av högfrekvenshandeln en oväntad effekt som både är 

positiv och negativ då ståndpunkterna påtagligt skiljer sig åt. Författarna anser såsom North 

att HFT både kan bidra till ökad likväl som till minskad tillväxt. De tillfrågade 

respondenterna har delade meningar kring om HFT bidrar till välfärden eller ej. Författarna 

kan konstatera att de positivt inställda intressenterna främst var myndigheter och 

värdepappersinstitut, medan den intressenten med negativ ståndpunkt representerar en 

institutionell investerare. De institutionella investerarna anser författarna i hög grad ha 

förlorat på högfrekvenshandlarna, någonting som intressenten rakt ut erkände. Vissa 

intressenter argumenterar för att de marknadsplatser som erbjuder denna typ av handel har 

gynnats av denna utveckling, såsom Nasdaq OMX. Samtidigt har HFT bidragit till minskade 

spreadar, att likviditet återfinns på marknadsplatserna under hela dagen och att aktiepriset på 

alla marknader generellt sett är detsamma. Minskade spreadar anser författarna gynnat många 

då det leder till en effektivare marknad och lägre transaktionskostnader.  
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Sammantaget för de oväntade effekterna menar författarna på att de positiva effekterna måste 

ställas mot de negativa effekterna tillsammans med dess påverkan på 

transaktionskostnaderna. Författarna trycker, tillsammans med North, på att en förändrad path 

inte alltid behöver leda till tillväxt då oväntade effekter kan uppkomma. Författarna finner 

svårigheter i att väga dessa mot varandra på ett effektivt sätt då de har lett till både ökade och 

minskade transaktionskostnader. Samtidigt konstaterar de att MiFID II, som i det här fallet 

utgör en framtida path, inte behöver leda till en gynnsam utveckling trots att den ska verka 

som en komplettering av MiFID-direktivet och avhjälpa dessa negativa oväntade effekter. 

Dessutom kan det även i framtiden uppkomma nya oväntade negativa effekter.   

 

I stort sett alla intressenter är överens om att kostnaderna för att söka information om en aktie, 

sökkostnaderna, har ökat. Vissa intressenter menar på att de reglerade marknaderna har höjt 

sina kostnader för marknadsdata, vilket är bekräftat av Nasdaq OMX då de visat på en 

höjning om 1 % årligen. Andra intressenter talar ej om specifika höjningar på de reglerade 

marknaderna, men att de totala kostnaderna för marknadsdata har ökat då 

värdepappersinstituten idag måste ta reda på information från flera olika marknadsplatser på 

grund av fragmenteringen och den mindre koncentrerade likviditeten. Kostnader uppkommer 

för att söka efter marknadsdata och för att söka efter vilken marknad som erbjuder handel i 

aktien. PwC:s studie menar på att avgifterna för marknadsdata är högre hos de reglerade 

marknaderna jämfört med hos MTF:erna. Den institutionella teorin benämner alla dessa 

kostnader innan en transaktion som transaktionskostnader före en transaktions genomförande, 

det vill säga ex-ante kostnader. Författarna anser att Burgundy som MTF ej tar betalt för 

marknadsdata på grund av att de inte har lika stor marknadsandel som Nasdaq OMX. Nasdaq 

OMX däremot har kunnat höja sina avgifter eftersom det finns ett värde i deras information 

tack vare deras höga marknadsandel i de mest omsatta aktierna. Därmed kan författarna 

identifiera Nasdaq OMX som reglerad marknad som lite av en vinnare vad gäller 

marknadsdata efter MTF:ernas etablering. Trots att höjningen är marginell, anser författarna 

att de är mer av en vinnare än vad värdepappersinstituten är då det är de som har drabbats på 

grund av fragmenteringen. Emellertid har värdepappersinstituten tagit hjälp av systemet SOR 

för att minska transaktionskostnaderna och underlätta sökningen vilket enligt den 

institutionella teorin bidrar till att investeraren kan ta ett så lönsamt beslut som möjligt. Dock 

ökar kostnaderna för varje ytterligare marknadsplats som SOR måste söka igenom då det tar 

längre tid, något som är betydande på dagens aktiemarknad. Författarna, tillsammans med ett 

par intressenter, anser även att Burgundys lägre marknadsandel leder till att det generellt sett 

är svårare att hitta en motpart på Burgundy jämfört med Nasdaq OMX. Vad gäller 

transaktionsexekvering på Nasdaq OMX efter MiFID-direktivet säger Hertzberg att det inte 

behöver ha blivit svårare att genomföra en transaktion efter år 2009 på marknaden då den 
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totala handelsvolymen ökat, trots en minskad marknadsandel. Författarna kan av data från 

Thomson Reuters även de konstatera att den totala handelsvolymen för svenska aktier ökat 

sedan 2008, för att sedan sjunka och därefter öka från 2009 fram tills idag. Däremot har inte 

Nasdaq OMX:s nettoomsättning för svenska aktier i den öppna orderboken ökat utan istället 

minskat till hälften sedan januari 2008. Detta menar författarna tyda på att den totala 

handelsvolymen för Nasdaq OMX har minskat och inte ökat vad gäller den öppna 

orderboken. Dock måste beaktas att det har varit en finanskris från och med hösten 2008, 

vilket naturligt minskat omsättningen, både för Nasdaq OMX Nordic och totalt för alla 

svenska aktier. Även den totala volymen uttryckt i antalet svenska aktier har minskat från och 

med 2008. Hertzberg påstod att Nasdaq OMX Nordics nettoomsättning vad gäller svenska 

aktier i den öppna orderboken ökat från och med december 2009 fram till idag, vilket 

författarna däremot håller med om. Han hävdade att trots minskad marknadsandel så leder 

ökad nettoomsättning från år 2009 till att det inte är svårare att hitta en motpart på Nasdaq 

OMX efter MTF:ernas införande. Eftersom författarna anser att informationen till viss del 

skiljer sig åt, i och med en minskad marknadsandel med mer än 35 % och en ej lika stor 

ökning av omsättningen, så kan de inte dra någon slutsats vad gäller ökade, minskade eller 

oförändrade svårigheter att hitta en motpart på Nasdaq OMX.  

 

Enligt Axelsson är likviditeten viktig för den som lägger en order då denne måste veta hur 

snabbt det går att hitta en motpart till önskat pris och volym, en längre tid leder till ökad 

uncertainty enligt Williamson. Snabbheten på marknaden har idag ökat väsentligt och 

orderdjupet ändras hela tiden. Författarna menar på att den utspridda likviditeten och den 

minskande marknadsandelen kan vara till Nasdaq OMX:s nackdel, eftersom de nu antagligen 

får lägre intäkter då författarna drar slutsatsen att färre transaktioner exekveras på deras 

marknadsplats, vilket nettoomsättningen sedan 2008 visar på. Dock säger Hammarqvist att de 

inte förlorat pengar på MiFID-direktivet. Samtidigt kan även värdepappersinstituten betraktas 

som lite av en förlorare i och med möjligt ökade svårigheter att exekvera en order på Nasdaq 

OMX på grund av minskad likviditet, samtidigt som det är än svårare att exekvera en order på 

Burgundy än på Nasdaq OMX. Vad gäller den minskade handelsstorleken, vilket flera 

intressenter samt studien av PwC pekar på, anser författarna Nasdaq OMX vara vinnare i de 

fall medlemmarna fortsätter att använda sig av prislistan med en fast avgift per transaktion 

(Bilaga 6), vilket det är på två av tre alternativ.  

 

Transaktionskostnaderna under en transaktion, ex-ante kostnader, har författarna kunnat 

identifiera som förändrade. Enligt Mattias Hammarqvist på Nasdaq OMX har de sänkt de 

avgifter som krävs för att handla, löpande från 1 januari 2008, alltså precis efter MiFID-

direktivets implementering. Det uppkom efter MiFID en prispress och Hammarqvist säger att 
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transaktionskostnaderna idag, efter MiFID-direktivet, ej är lika omdebatterade vad gäller 

Nasdaq OMX som de var för några år sedan. Handelsavgifterna som värdepappersinstituten 

måste betala till marknadsplatserna för att kunna handla där har således förändrats efter 

MiFID-direktivet. Nasdaq OMX har sänkt sina värdebaserade transaktionskostnader i och 

med konkurrensen då MTF:ernas värdebaserade transaktionskostnader är låga. Trots detta har 

Burgundy idag en lägre värdebaserad transaktionskostnad än vad Nasdaq OMX har. Vad 

gäller den fasta kostnaden skiljer sig denna lite åt beroende på vilken prislista som kunderna 

använder sig av, vilket leder till att denna är svår att jämföra. Författarna kan ej fastställa vad 

som hänt med just dessa kostnader efter år 2007. De kan däremot konstatera att vinnarna, med 

tanke på de värdebaserade transaktionskostnaderna och därmed handelskostnaderna, är 

medlemmarna på marknadsplatserna och i det här fallet värdepappersinstituten. Förlorarna är 

de som fått sänka sina avgifter, alltså Nasdaq OMX som reglerad marknad. Burgundy som 

MTF har i dagsläget ungefär 3 % marknadsandel vad gäller de svenska aktierna, jämfört med 

BATS Chi-X Europe som har ungefär 28 %. Författarna vill uppmärksamma att aktieägarnas 

syfte med Burgundy vid dess etablering var att öka konkurrensen, vilket enligt författarna 

visar sig i att den svenska MTF:en fortfarande är verksam trots den låga marknadsandelen. En 

stor anledning till att marknadsplatsen fortsätter att existera kan enligt författarna vara att 

värdepappersinstituten vill upprätthålla konkurrensen mot Nasdaq OMX, trots ett svagt 

mottagande av MTF:erna. I viss mån betraktar dock författarna MTF:erna med strategin att 

endast handla med aktier som redan är upptagna till handel som en free-rider eftersom de 

slipper kostnader kring detta.  

 

Vad gäller de implicita transaktionskostnaderna och därmed kostnaderna för market impact 

på Nasdaq OMX menar författarna att de teoretiskt sett borde ha ökat efter MiFID-direktivet, 

i och med de minskade marknadsandelarna samt en minskad nettovolym i den öppna 

orderboken för svenska aktier sedan januari 2008. Kostnaderna för market impact ökar vid en 

minskad likviditet eftersom kurspåverkan blir större. Med anledning av finanskrisen har 

författarna även tittat på omsättningsförändringen sedan december 2009 istället för januari 

2008, vilket visar på en liten ökning. Författarna menar att de ej kan dra någon slutsats om 

och i så fall hur kostnaderna för market impact förändrats då de anser att informationen från 

Thomson Reuters och uttalandet från Hertzberg angående en ökad nettovolym går isär en 

aning.  

 

Flera intressenter samt studien av Europe Economics säger att spreadarna har minskat och 

Hammarqvist säger att spreadarna är de som påverkats mest av MiFID. Författarna anser att 

det är minskade tick-size som medfört detta, den tillåter mindre spreadar. Författarna menar 

på att en lägre spread innebär snabbare handel eftersom både köparens och säljarens priser nu 
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är närmare varandra, det går fortare att exekvera en order och marknaden är idag mer effektiv. 

Både köpare och säljare är närmare sanningen och vet ungefär lika mycket. Gidlund och 

Hammarqvist säger att de minskade spreadarna gynnat aktiehandlare som exekverar små 

volymer, men inte nödvändigtvis de som handlar större poster. Detta för att de får leta i fler 

orderböcker efter volym och för att de antagligen får vänta längre tid i orderboken för att 

kunna exekvera utefter sina preferenser. Tid betraktas som en kostnad. Detta överensstämmer 

med författarnas uppfattning att den minskade tick-size ej gynnar de institutionella, lite större 

investerarna. Författarna menar på att de minskade spreadarna och därmed tick-size främst 

gynnar mindre investerare.  

 

Moral hazard kan uppstå när ett värdepappersinstitut som säljsida får i uppdrag att utföra en 

transaktion åt en institutionell investerare som köpsida. Här uppkommer ett 

informationsproblem eftersom säljsidan oftast vet mer än köpsidan, vilket visar sig i och med 

att köpsidan köper information och analystjänster av säljsidan. Författarna har identifierat 

något av en prispress mellan säljsidan och köpsidan. Säljsidan har fått uppleva sänkta 

handelskostnader från marknadsplatsernas håll. Köpsidan har ej märkt av detta i någon större 

utsträckning. Författarna kan såldes här identifiera en viss ökning av konsekvenserna gällande 

moral hazard, säljsidan vinner på prissänkningen tack vare konkurrensen, genom att vidare ej 

sänka priserna för köpsidan. Däremot kan köpsidan lättare förhandla priserna då säljsidan ej 

vill tappa sina kunder. Samtidigt kommer köpsidan fortsätta köpa information och tjänster av 

säljsidan eftersom de inte är ute efter de billigaste transaktionerna, trots att de kan exekvera 

en order billigare på annat sätt. Kostnaderna för informationssökningen blir lägre genom att 

köpa tjänsterna, vilket enligt Magnus Hillerström på hedgefonden Zenit leder till mer 

lönsamma investeringar, något som den institutionella teorin håller med om.  

 

Axelsson från Finansinspektionen säger sig inte sett någon ökning av ohederligt eller oetiskt 

beteende efter MTF:ernas etablering. Detta kan uppdagas efter en transaktion eller kan handla 

om att den ena parten undanhållit information från den andra parten. Ingen opportunism 

identifieras här enligt teorin. Inte heller Toll från Avanza Bank säger sig ha upptäckt någon 

förändring vad gäller relationen aktieägare-ledning, vilket leder till att författarna kan dra 

slutsatsen att det här inte uppkommit någon ytterligare opportunism med tanke på MTF:erna. 

 
Enligt Hillerström har MiFID-direktivet medfört ökade svårigheter att backa en felaktig affär. 

Här kan författarna identifiera förekomsten av bounded rationality i och med att en 

felskrivning ej kan förutses av en individ. Författarna menar dock på att felskrivningar 

antagligen är lika vanligt förekommande idag som tidigare. Däremot kan de konstatera att 

konsekvensen av individens bounded rationality kan ha kommit att öka eftersom det idag 
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finns fler marknader vilket leder till svårigheter att rätta till affären. Dessutom kan en 

felskrivning få större konsekvenser idag än vad den fick för ett antal år sedan eftersom 

snabbheten idag har hamnat i fokus. Författarna kan i det här fallet identifiera aktiehandlare 

och därmed värdepappersinstituten som lite av förlorare vad gäller bounded rationality och 

därmed högre transaktionskostnader. Snabbheten har dessutom fått andra konsekvenser. Toll 

på Avanza Bank säger att man som värdepappersinstitut inte kan ligga alltför långt bort från 

marknadsplatsen och enligt Williamsons site specificity kan författarna utläsa att denna blivit 

mer viktig efter MiFID:s implementering. Dessutom har site specificity ökat för många 

aktiehandlare där närhet till motparten är viktig. En intressent säger att ingen innan 

MTF:ernas etablering kunde ana att snabbheten på marknaden skulle vara så pass vital som 

den är idag. Högfrekvenshandeln har drivit på utvecklingen mot en högre site specificity 

eftersom detta är viktigast för dessa typer av handlare. Gidlund på Burgundy säger att detta är 

negativt för Burgundy, medan författarna menar att det är positivt för Nasdaq OMX då de 

tillhandahåller fler tjänster för högfrekvenshandlare än vad Burgundy gör. Nasdaq OMX kan 

således ses som en vinnare med tanke på den ökade betydelsen av site specificity.  

 

Williamson talar om vilken frequency transaktionen återkommer med och den institutionella 

teorin resonerar kring om samma parter transfererar med varandra ett upprepat antal gånger så 

kan transaktionen effektiviseras på olika sätt. Det interna automatiska 

ordermatchningssystemet på de nordiska marknadsplatserna leder till att ett 

värdepappersinstituts kund kommer möta en annan kund från samma värdepappersinstitut på 

den öppna marknaden. Detta om denne kunden ligger på den bästa nivån då tidsprioriteringen 

i det här fallet hoppas över. För ett värdepappersinstitut med många små kunder är denna 

möjlighet större än för ett värdepappersinstitut med ett fåtal stora kunder, eftersom författarna 

antar att de största orderna handlas anonymt på den stängda marknaden. Således leder detta 

till lägre transaktionskostnader eftersom värdepappersinstitutet i detta fall kan netta internt. 

Författarna menar att chansen att detta inträffar har minskat i och med att fler handlar utanför 

den öppna orderboken. Studien genomförd av EDHEC Risk Asset Management Research 

Center, säger att OTC-handeln har ökat efter MiFID-direktivets implementering. Författarna 

anser att ju fler gånger två parter handlar OTC med varandra utanför den öppna marknaden, 

desto mer effektiv blir transaktionen. Således har även dedicated asset specificity på 

aktiemarknaden ökat efter år 2007 vid en ökad OTC-handel. Eftersom transaktionen ofta 

handlar om stora order är motpartens identitet vital och den säljande eller den köpande parten 

kan ha ett större beroende än den andre om det är svårt att hitta en motpart eller om 

transaktionen måste ske snabbt. En ökad dedicated asset specificity gynnar således den 

mindre beroende parten, här ett värdepappersinstitut av något slag. Innan MiFID-direktivet 

skedde den största delen av all OTC-inrapportering i Sverige till Nasdaq OMX enligt 
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Axelsson på Finansinspektionen, medan denna inrapportering idag till stor del sker till Markit 

BOAT på grund av att de är billigare. Detta missgynnar Nasdaq OMX, speciellt med hänsyn 

taget till ökningen av OTC-handeln. Författarna kan här identifiera att det krävdes konkurrens 

eftersom den mesta inrapporteringen var tvungen att ske till Nasdaq OMX, vilket ledde till att 

de kunde ta höga priser för denna tjänst. De kan här urskilja att opportunismen för Nasdaq 

OMX har minskat, de har således förlorat på detta.  

  

De intressenter författarna varit i kontakt med är alla överens om att avtalen mellan en 

reglerad marknad och ett värdepappersinstitut samt mellan en MTF och ett 

värdepappersinstitut generellt sett ser likadana ut. Författarna anser beroendet vara lika stort 

mellan värdepappersinstituten och de båda sortens marknadsplatser och kan därmed här ej 

identifiera någon skillnad vad gäller uncertainty. Avanza Bank som representant för 

intressentgruppen värdepappersinstitut säger att de ej gör någon skillnad i avtalen för en aktie 

som handlas på en reglerad marknad jämfört med om aktien skulle ha handlats på en MTF. 

Därmed förekommer det ej någon skillnad för en privatinvesterare om aktien handlats på en 

reglerad marknad eller på en MTF. Allmänna safeguards vad gäller alla aktier är inkluderade 

i avtalen, men dessa är ingenting författarna kan utläsa ha förändrats efter MiFID-direktivets 

införande. Ytterligare safeguards vad gäller clearing för Large Cap-aktier har ju emellertid 

införts av EMCF efter MiFID-direktivet i form av CCP. Avtalen på aktiemarknaden kan 

tyckas likna Williamsons classical contracts i och med att de är relativt standardiserade; 

motpartens identitet är irrelevant, avtalet mellan köparen och säljaren är alltid skriftliga, i alla 

fall vad gäller handel på den öppna marknaden. Dessutom gäller kontraktet endast för de två 

parterna.  

 

Spelreglerna efter transaktionens genomförande har för de mest omsatta Large Cap aktierna 

förändrats med tanke på införandet av central motpart i clearingprocessen. CCP var ej reglerat 

i MiFID-direktivet, men enligt Toll påskyndade MiFID införandet. Svensson säger att en CCP 

är en nödvändighet vid etablering av MTF:er på marknaden och Hammarqvist menar på att 

det krävs en CCP för att kunna konkurrera fullt ut, vilket visar på en avsiktlig institutionell 

förändring vad gäller de formella reglerna. Förändringsagenterna och spelarna krävde en 

förändring i och med de nya spelreglerna vad gäller MTF:erna. Den centrala motparten 

fungerar som motpart till både köpare och säljare, vilket innebär att de endast behöver skapa 

ett beroende gentemot CCP:n, ett beroende som är lika för alla. Däremot måste 

värdepappersinstitutet alltid ha CCP:n som motpart, vilket innebär att valmöjligheten vad 

gäller motpart har försvunnit. Beroendet har därmed förändrats och författarna anser att det 

ökat för clearingmedlemmarna och därmed indirekt för värdepappersinstituten. Det visar att 

uncertainty enligt Williamson har minskat för köparna och säljarna som har CCP:n som 
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motpart. Beroendet är starkt från båda håll och visas genom att CCP:n kräver avgifter och 

andra ställda säkerheter från clearingmedlemmarna. Williamson menar även med sin bounded 

rationality att en individ ej kan förutspå alla oförutsedda händelser som kan komma att 

uppstå. Det är svårt för en investerare utan en CCP att förutse om den motsatta parten 

kommer fallera och ej kunna genomföra transaktionen, även om denne innehar information 

om bolaget. Konsekvenserna av denna bounded rationality har i det här fallet kommit att 

minskats avsevärt tack vare dessa ställda säkerheter och avgifter värdepappersinstituten 

betalar in till CCP:n. Osäkerhet och motpartsrisk har reducerats med tanke på om en köpare 

eller säljare inte kan uppfylla avtalet samt att parten nu kan försäkra sig mot en fallering av 

den centrala motparten. Transaktionskostnadsstrukturen har således förändrats och kontrakten 

och avtalen som CCP:n kräver av GCM:erna och DCP:erna är idag bättre underbyggda. Detta 

är en stor förändring jämfört med innan MiFID-direktivet. Om CCP:n kunde försäkra sig mot 

alla de gånger den andra parten inte kan uppfylla kontraktet skulle det inte finnas någon risk 

för konsekvenser av bounded rationality, men det gör det eftersom författarna fått reda på att 

en buy-in vid icke-uppfyllda överenskommelser sker några gånger per år. Genom att införa 

CCP:n har emellertid konsekvenserna av bounded rationality minskat för köparen och 

säljaren i och med att investeraren själv inte behöver bearbeta all information om bolaget och 

transaktionen. Nu tar CCP:n som central motpart på sig detta. Detta kan understrykas av att 

både Björn Svensson och Maria Bergsten säger att avvecklingsgraden i absoluta tal har 

förbättrats. Den institutionella teorin säger att förbindelse av avtalet och kontroll av leverans 

och betalning betraktas som transaktionskostnader efter transaktionens genomförande. Här 

ingår kostnader om en part ej skulle fullfölja avtalet, vilket visar sig i och med de 

sanktionskostnader som upprättas om avveckling ej sker på avvecklingsdagen. Den 

institutionella teorin talar om att sanktioner krävs för att upprätthålla institutionerna. Vid en 

frånvaro av straffavgifter från ES håll skulle avvecklingsgraden ha kunnat vara lägre än vad 

den är idag. Euroclear har ej ändrat sina sanktionsavgifter efter MiFID-direktivet, så här kan 

författarna ej identifiera någon förändring i safeguards. Dock så har det i och med CCP:n 

införts ytterligare ett steg i processen. I de fall avveckling ej sker i tid uppkommer kostnader 

för att dela upp ordern och skicka denna på nytt. Vad gäller infallsvinkeln institutionella 

investerare kan ordern delas upp, vilket leder till alternativkostnader i form av tid och pengar 

och därmed en ökning av transaktionskostnader enligt författarna. Vad gäller 

privatinvesterare måste hela orden skickas på en och samma gång, vilket leder till ökade 

kostnader i form av tidsfördröjning. Samtidigt måste beaktas att nettningen har minskat 

antalet transaktioner avsevärt. Nettningen är ett ytterligare steg i processen, men eftersom det 

minskat antalet transaktioner som skickas till avveckling anser författarna att det lett till 

minskad uncertainty att en transaktion misslyckas. I och med detta har 

transaktionskostnaderna vad gäller post-trade handeln minskat för alla som handlar aktier. 
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Hänsyn måste däremot tas till att transaktionskostnaderna för att avveckla en order hos 

Euroclear Sweden idag har ökat. De som författarna identifierar som förlorare med tanke på 

detta är Euroclear Sweden eftersom de får färre antal transaktioner att avveckla, vilket visat 

sig i dess omsättningsvolym. Avgiften till GCP:en måste även den tas i beaktande. Denna 

fanns ej innan MiFID-direktivet, utan har tillkommit efteråt.  

 

Författarna menar på att transaktionskostnaderna före MiFID-direktivet måste ställas mot 

transaktionskostnaderna efter MiFID-direktivet vad gäller post-trade handeln. De anser det 

problematiskt att jämföra dessa eftersom det är svårt att värdera motpartsrisk, men utifrån vad 

intressenterna sagt så kan slutsatsen dras att CCP:n har mottagits positivt på marknaden. Toll, 

Svensson och Lundin är alla överens om att transaktionskostnaderna minskat i och med 

CCP:ns införande. Samtidigt säger Maria Bergsten att den har ökat effektiviteten i marknaden 

och att det går att ana minskade transaktionskostnader i alla led. Författarna anser ej att det är 

så stor risk att EMCF fallerar tack vare defaultfonden clearingmedlemmarna betalar in till, 

samtidigt som de står under tillsyn av flertalet myndigheter. De drar slutsatsen att alla som 

handlar, det vill säga värdepappersinstituten, har fått uppleva lägre transaktionskostnader i 

och med de förändrade spelreglerna kring clearingen, trots avgifter och ställda säkerheter, 

vilket vidare lett till en effektivare institution med lägre transaktionskostnader. 

Värdepappersinstituten ses här som vinnare. Dock gäller detta endast för Large Cap aktier, 

således finns det fortfarande en osäkerhet med motpartsrisk vad gäller övriga svenska aktier. 

De som ägnade sig åt post-trade verksamhet innan MiFID-direktivet har fått uppleva minskad 

aktivitet både vad gäller clearing och avveckling för Large Cap aktier. För Mid- och Small 

Cap aktier har det inte blivit någon skillnad, och inte heller för de aktier som upptas till 

handel på en MTF eftersom de flesta redan fanns innan MiFID. Trots avgiftsökningen vad 

gäller deras avvecklingsprocess kan Euroclear Sweden ses som en förlorare i och med 

minskad omsättningsvolym.  

 

I sitt contracting scheme under stycket ”Valet av governance structure” antar Williamson att 

”transaktionen är återkommande, att det finns en osäkerhet och att den mänskliga faktorn 

påverkar”. Williamsons ideala marknad och speciellt den perfekta spotmarknaden liknar 

aktiemarknaden hur den såg ut innan MiFID, men representerar ej denna fullt ut då 

aktiemarknaden fortfarande krävde asset specificity samt vissa safeguards i avtalen eller i 

kontrakten vad gällde avvecklingen. Williamson säger dock att den ideala marknaden sällan 

påträffas i praktiken och författarna menar på att aktiemarknaden heller ej utgör en 

spotmarknad enligt Williamson eftersom det tar tre dagar för transaktionen innan den 

avvecklas. Författarna anser dock att priserna direkt reagerar på förändring i utbud av 

aktierna. Istället argumenterar författarna för att aktiemarknaden innan MiFID-direktivet, 
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teoretiskt enligt Williamson, betraktades som en kombination av hans hazard och hybrid. 

Aktiemarknaden var inte fullt ut en hazard då avtalen innehöll safeguards i form av olika 

sanktioner vid förseningar vad gäller avvecklingen. Därtill var den ej heller en hybrid 

eftersom beroendet inte var tillräckligt stort parterna emellan att avtalen mellan 

marknadsplatsen och värdepappersinstitutet samt mellan värdepappersinstitutet och 

investeraren helt kunde förhandlas fram, vilket är fallet i en hybrid. Författarna påstår således 

att aktiemarknaden var en kombination av dessa två. Denna governance structure, sett ur 

Williamsons perspektiv, antar författarna teoretiskt valdes av marknadsaktörerna innan 

MiFID-direktivet eftersom denna gav de lägsta transaktionskostnaderna.  

 

Eftersom studiens syfte handlar om att försöka identifiera hur MTF:erna har påverkat 

transaktionskostnaderna och därmed de olika intressenterna, har författarna tittat på 

aktiemarknadsstrukturens förändring vad gäller valet av governance structure. Författarna 

kan utifrån intressenternas uttalanden om hur MTF:ernas etablering och MiFID-direktivets 

implementering påverkat transaktionskostnaderna, utläsa att physical asset specificity ökat för 

handel på de reglerade marknaderna, men ej för handel på MTF:erna i Sverige. Författarna 

konstaterar att Nasdaq OMX som reglerad marknad fortfarande har högst marknadsandel 

jämfört med Burgundy och även med BATS Chi-X Europe som MTF:er. Detta innebär att 

författarna anser att physical asset specificity har ökat totalt sett. Samtidigt har human asset 

specificity ökat för värdepappersinstituten, site specificity har ökat samt att dedicated asset 

specificity har ökat generellt för hela aktiemarknaden. Författarna kan därmed konstatera att 

asset specificity har ökat. Genom att studera graf 1, vilket visar de olika graderna av asset 

specificity, kan man utläsa att aktiemarknaden vid ökad asset specificity mer och mer närmar 

sig en hybrid som governance structure för att på det sättet minska de ökade 

transaktionskostnaderna som resulteras av en ökad asset specificity. Detta utmärks även av 

ökade safeguards vad gäller CCP:n. Detta resulterar självfallet i ett ökat beroende, vilket visar 

på att aktiemarknaden ytterligare närmar sig hybrid enligt graf 1. Det ökande beroendet 

karaktäriseras av införandet av CCP vad gäller Large Cap aktier som ett stärkt beroende 

mellan clearingmedlemmen och EMCF som CCP. Beroendet och hold-up problemet har även 

ökat för de reglerade marknaderna. Författarna har konstaterat att även uncertainty har 

förändrats för aktiemarknaden. Det har skett en ökning vilket visat sig genom minskad 

transparens i och med ökad handel utanför den öppna marknaden, samtidigt som den har 

minskat i och med CCP:n och nettningen. Författarna anser det dock svårt att fastställa hur 

den uncertainty och därmed risken förändrats totalt sett för aktiemarknaden, och kan ej enligt 

graf 1 påvisa att kurvorna i grafen förskjuts uppåt och därmed leder till ökade 

transaktionskostnader vad gäller uncertainty.  
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Författarna anser att marknaden blivit både mer och mindre effektiv. De anser att kurserna 

förändras snabbare, mycket på grund av HFT, vilket visar på att aktiemarknaden förändras 

mot en ideal market och en spotmarknad. Samtidigt har spreaden minskat och CCP:n införts 

vilket ökat effektiviteten enligt författarna. Mindre effektivitet har resulterats av förekomsten 

av BCN:er och en ökad dold handel.   

 

Trots detta anser författarna att aktiemarknaden antas behålla samma institutionella ramverk 

som tidigare, utifrån Williamsons dimensioner och övriga faktorer som bestämmer hur 

transaktionskostnader koordineras. Kombinationen av hybrid och hazard som governance 

structure anser författarna kvarhålls för att uppnå så låga transaktionskostnader som möjligt 

på aktiemarknaden. Däremot har det institutionella ramverket flyttat sig mer åt hybrid-hållet, 

och författarna ser antydningar av att governance structure skulle kunna förändras framöver. 

Detta eftersom transaktionskostnaderna förändrats sedan MTF:ernas etablering och kan 

komma att förändrats ännu mer i och med MiFID II. Författarna har under studiens gång 

försökt att identifiera vilka transaktionskostnader Europeiska Kommissionen antas ha syftat 

på när de uttalade sig om att transaktionskostnaderna har minskat, men studien visar på att 

svaren skiljer sig åt. 
 
En viktig fråga författarna ställt sig under studiens gång är om transaktionskostnaderna 

minskat för alla parter eller om de endast omfördelats. Hur väl har institutionernas mål om att 

hushålla med transaktionskostnader uppfyllts? Flera intressenter menar på att de svenska 

marknadsplatserna och det svenska aktiesparandet skiljer sig åt från övriga medlemsländer 

inom EU, vilket lett till att Sverige inte gynnats på det sätt som var syftat till från början. 

Många intressenter säger att det inte längre finns tillräckligt orderdjup och att de som gynnats 

av MiFID är de största värdepappersinstituten i London. Både Hammarqvist som respondent 

för Nasdaq OMX som reglerad marknad och Toll som respondent för Avanza Bank som 

värdepappersinstitut säger att de kan se antydningar till kostnadsökningar för alla parter. 
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9 SLUTSATS 

 
Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur 

införandet av multilateral trading facilities förändrat och påverkat transaktionskostnader på 

svenska marknadsplatser som bedriver handel med aktier. Ett delsyfte är också att beskriva 

institutionen multilateral trading facility och dess framväxt. 

 

• Vad innebär multilateral trading facilities, hur och varför etablerades dessa? 

• Har transaktionskostnaderna på aktiemarknaden i Sverige förändrats sedan 

etableringen av multilateral trading facilities och i så fall på vilket sätt? 

• Vilka eventuella oväntade effekter har uppkommit efter etableringen av multilateral 

trading facilities, har och i så fall hur har dessa påverkat transaktionskostnaderna? 

• Går det att urskilja vinnare och förlorare med hänsyn taget till en eventuell förändring 

av transaktionskostnader? 

 

Transaktionskostnadernas förändring 

Denna studie visar att transaktionskostnaderna på aktiemarknaden har förändrats sedan 

införandet av MiFID-direktivet år 2007 och etablerandet av MTF:er. Författarna har fokuserat 

på den institutionella förändring som skett i och med den nya marknadsstrukturen och 

konstaterar att vissa intressenter påverkats mer eller mindre fördelaktigt.  

 

I och med de förändrade förhållandena på marknaden har investeringskraven för att få handla, 

vad gäller olika system och utrustning, ökat för medlemmarna på handelsplatserna på grund 

av de olika regleringarna såsom exempelvis best execution och systemet smart order routing. 

Det har resulterat i ökade transaktionskostnader. Konkurrensen har pressat ned 

handelskostnaderna och då särskilt de värdebaserade transaktionskostnaderna hos Nasdaq 

OMX som reglerad marknad, vilket resulterat i lägre transaktionskostnader. Däremot har de 

höjt sina avgifter för marknadsdata något. Spreadarna och tick-size har författarna konstaterat 

minskat, vilket lett till minskade transaktionskostnader. Införandet av den centrala motparten 

CCP genom EMCF har resulterat i minskade transaktionskostnader tack vare nettningen och 

den minskade risken att transaktionen ej avvecklas i tid.  

 

Vad gäller förtroendet för aktiemarknaden anser författarna det svårt att dra slutsatser 

huruvida det har förändrats eller ej. De anser att best execution kan ha minskat förtroendet 

något med anledning av en aning otydligt formulerad reglering. Samtidigt kan den ökade 

dolda handeln och svårigheterna vad gäller handelsövervakning i realtid, ha lett till ett lägre 
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förtroende. Lägre förtroende har författarna identifierat på lång sikt leda till högre 

transaktionskostnader. Enligt ovanstående text är det därmed svårt att ge ett kort och entydigt 

svar på hur transaktionskostnaderna totalt sett har förändrats.  

 

Eventuella oväntade effekter 

Ett antal oväntade effekter såväl positiva som negativa har identifieras under studiens 

genomförande, nedan nämns de som haft störst verkan. Författarna har uppfattat att 

fragmenteringen på dagens aktiemarknad inte var helt förutspådd. Den har krävt stora 

investeringar i form av olika marknadsuppkopplingsavgifter och andra teknikrelaterade 

kostnader, som marknadsplatserna krävt av värdepappersinstituten för att de ska kunna 

handla. Dessa var svåra att förutse och har resulterat i stora transaktionskostnader. 

Majoriteten av intressenterna anser att transparensen på marknaden har försämrats, vilket 

även det ses som en negativ effekt. Istället har handeln utanför den öppna marknaden ökat. 

Begreppen dark pools och broker crossing networks har etablerat sig snabbt med anledning 

av den växande handeln på dessa dolda marknadsplatser. De transaktionskostnader som 

minskat i och med detta är lägre spreadar för de aktörer som handlar utanför den öppna 

marknaden. För det första vid handel i dark pools där både köparen och säljaren handlar i 

mid-spread, vilket leder till att de betalar en lägre transaktionskostnad. För det andra vid 

OTC-handel där transaktionen exekveras bilateralt utan någon spread. Ytterligare en oväntad 

effekt är att högfrekvenshandeln utvecklats så snabbt, vilken har bidragit till lägre spreadar 

rent allmänt på de öppna marknadsplatserna.   

 

Vinnare och förlorare 

Angående vinnare och förlorare i och med den nya marknadsstrukturen har författarna kunnat 

identifiera vissa fördelar respektive nackdelar för samtliga infallsvinklar vad gäller införandet 

av MiFID-direktivet och MTF:ernas etablering. Författarna tar här upp de mest framträdande. 

Fragmenteringen har medfört att det idag finns fler marknadsplatser att handla på. På grund 

av konkurrens kopplar värdepappersinstituten upp sig till fler marknadsplatser än tidigare, 

vilket ökar transaktionskostnaderna vad gäller investeringar för värdepappersinstituten totalt. 

Detta leder till att de kan betraktas som förlorare. På samma sätt har den totala kostnaden för 

värdepappersinstituten vad gäller att söka information om marknadsdata ökat eftersom de 

idag måste hämta information från fler marknadsplatser, vilket även det visar på en 

förlorarroll. Dessutom har de ytterligare investeringar som krävts, med anledning av de ökade 

regleringarna såsom smart order routing och andra investeringar förknippat med best 

execution, missgynnat värdepappersinstituten. Samtidigt är det värdepappersinstituten som 

gynnats av de minskade handelskostnaderna samt de minskade spreadarna i de fall de 

handlar utanför den öppna marknaden eller handlar i mindre poster på den öppna marknaden. 
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Även implementeringen av CCP och nettning har varit fördelaktigt för värdepappersinstituten 

med tanke på minskade transaktionskostnader.  

 

Författarna konstaterar att de institutionella investerarna i det stora hela inte kan betraktas 

som vinnare i och med minskade handelskostnader gentemot värdepappersinstituten. Inte 

heller vad gäller minskade spreadar har de gynnats eftersom de vanligtvis exekverar relativt 

stora order. De reglerade marknaderna har förlorat på de minskade handelskostnaderna på 

grund av lägre intäkter från medlemmarna. Samtidigt kan de betraktas som något av en 

vinnare i och med de något höjda avgifterna för marknadsdata. Den ökade handeln utanför de 

öppna marknadsplatserna missgynnar dessutom de reglerade marknaderna i och med att de 

förlorar handelskostnader.  

 

Sammanfattningsvis har alla intressenter på ett eller annat sätt gynnats eller missgynnats av 

MiFID-direktivet och MTF:erna, men författarna kan ej utse någon klar vinnare. Däremot 

anser författarna att de institutionella investerarna i viss mån har förlorat mer än vad de har 

vunnit på den institutionella förändringen.  

 

Transaktionskostnadernas förändring enligt Europeiska Kommissionen 

Författarna kan inte reda ut eller styrka Europeiska Kommissionens påstående att ”på det hela 

taget har transaktionskostnaderna sjunkit”. Författarna kan heller inte reda ut vilka 

transaktionskostnader de syftar på. Flertalet transaktionskostnadsförändringar och särskilt 

ökningar av transaktionskostnaderna har identifierats under studiens genomförande, men 

författarna kan inte klart och tydligt konstatera att transaktionskostnaderna har sjunkit för alla 

parter, något som Europeiska Kommissionen verkar påstå. Tydligen har inte heller de svenska 

myndigheterna, den största svenska reglerade marknaden och MTF:en samt några av de 

största aktörerna i Sverige en tydlig bild över huruvida de totala transaktionskostnaderna på 

den svenska aktiemarknaden har ökat eller minskat. Däremot kan författarna fastställa att 

transaktionskostnaderna har omfördelats mellan aktörerna, tänkbart är samtidigt att de kan ha 

ökat, vilket flera intressenter håller med om. Emellertid är det svårt att värdera och ställa 

dessa olika slags transaktionskostnader emot varandra. Författarna anser att Europeiska 

Kommissionens uttalande möjligtvis kan appliceras på andra medlemsländer, men inte 

specifikt på aktiemarknaden i Sverige.  
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9.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Nyhetsvärdet som ligger i ämnet MTF bidrar till flera förslag som vidare skulle kunna forskas 

kring. Dessa består av författarnas tankar och idéer som uppkommit under studiens gång, men 

som inte tillhört studien och därför inte har kunnat besvaras.  

 

Studien har visat att transaktionskostnader är ett omfattande område, både i teorin och i 

praktiken. En vidareutveckling av ämnet skulle kunna utföras genom att klassificera de olika 

transaktionskostnaderna samtidigt som de värderas och noggrant ställs emot varandra, för att 

på det sättet bedöma om de har en stor eller marginell betydelse. Vidare skulle det vara 

intressant att göra en kvantitativ studie av hur transaktionskostnaderna på aktiemarknaden i 

Sverige kan ha förändrats för att få ett rättmätigt resultat. Förslagsvis skulle man kunna 

analysera marknadsplatsernas prislistor vad gäller fasta och värdebaserade kostnader för att se 

om de har förändrats. Kvantitativa undersökningar om hur spreadar och market impact har 

förändrats på de reglerade marknaderna skulle kunna genomföras. Vidare skulle en analys 

över hur marknadsandelarna jämfört med den totala volymförändringen på aktiemarknaden 

kunna genomföras för att se hur likviditeten har förändrats. Detta för att exempelvis kunna 

besvara huruvida det är lättare respektive svårare att hitta en motpart på den reglerade 

marknaden efter MiFID-direktivet. 

 

Denna studie avgränsar sin forskning till de MTF:er vars aktier är upptagna till handel på en 

reglerad marknad. Man skulle vidare kunna titta på den andra sortens alternativa 

handelsplatser i Sverige vars aktier är upptagna till handel på en MTF såsom Aktietorget, 

First North och NGM och göra en liknande studie. Resultatet skulle kunna påvisa hur dessa 

marknadsplatser har påverkat transaktionskostnaderna samt hur dessa marknaders 

handelskostnader förändrats i och med MiFID-direktivet. Hur uppfattar de konkurrensen mot 

de reglerade marknaderna och den andra sortens MTF:er och hur påverkar detta 

transaktionskostnaderna? En liknande studie som denna skulle självklart kunna genomföras i 

andra länder inom EU för att därmed möjliggöra en jämförelse mellan de olika länderna och 

kunna dra slutsatser om hur MiFID-direktivet och MTF:erna påverkat respektive 

medlemslands aktiemarknad.  
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11 BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag Finansinspektionen/ Riksbanken/ 

Svenska Fondhandlare Föreningen 

 
Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur 
införandet av multilateral trading facilities förändrat och påverkat transaktionskostnader på 
svenska marknadsplatser som bedriver handel med aktier. Ett delsyfte är också att beskriva 
institutionen multilateral trading facility och dess framväxt. 
 
Vi har delat upp denna intervju i tre delar utifrån hur vår uppsats är utformad. Inledningsvis 
ställs frågor kring dokumentationen om begreppet MTF för att fylla vissa kunskapsluckor. 
Enligt syftet handlar vår uppsats om att analysera transaktionskostnader. 
Transaktionskostnader ser vi som kostnader före, under och efter transaktionen, samt övriga 
kostnader som kan uppkomma. Under sista delen av intervjun berörs frågor kring oväntade, 
uppkomna effekter vad gäller transaktionskostnader efter införandet av MTF. Genomgående 
under intervjun efterfrågas behandling av transaktionskostnaderna före och efter införandet av 
MiFID och MTF, dvs. dess förändring. Följande underlag utgör basen för intervjun, där det 
lämnas möjlighet till följdfrågor och diskussion under intervjuns gång.  
 

• Vad är Er befattning? Erfarenhet inom finansbranschen?  
• Vilken är Er tidigare kunskap rörande MTF och transaktionskostnader? 

 
DOKUMENTATION 

• Vad uppfattar Ni vara det huvudsakliga motivet/motiven med införandet av MTF? 
• Auktoriserade marknadsplatser fanns redan vid införandet av MiFID. Vad är den 

väsentliga skillnaden mellan dessa och MTF? 
• Anser Ni att marknaden blivit mer effektiv med MTF:er? 
• Finns det några krav som en MTF måste uppfylla jämfört med en reglerad marknad?   

- Vad är det som gör att Burgundy inte får agera som en reglerad marknad vid 
handel av aktier? 

• Enligt Den Svenska Finansmarknaden 2011 talar Riksbanken om att MTF:er har ett 
regelverk som inte är lika detaljerat som för en reglerad marknad. Finns det några 
krav en MTF måste uppfylla?  

• Övervakar en MTF sina aktier på samma sätt som en reglerad marknad övervakar 
sina?  

• Är det endast på Burgundy man kan handla med aktier som är upptagna till handel på 
en reglerad marknad, och i så fall, är det endast Burgundy som konkurrerar med 
OMX på den svenska marknaden? 

• Skiljer sig FI’s övervakning åt mellan Burgundy och OMX?  
- Övervakar Burgundy de bolag som är upptagna till handel på en reglerad 

marknad på samma sätt som dessa övervakas av OMX? 
- Övervakar MTF:erna de bolagen som är upptagna till handel på en MTF på 

samma sätt som de övervakar de bolagen som är upptagna till handel på en 
reglerad marknad?  

• Anser Ni att Burgundy har ett lika högt förtroende bland investerare och aktörer som 
OMX har när det gäller handel med aktier upptagna till handel på en reglerad 
marknad?  
- Kan man som kund vänta sig samma kvalitet i aktier upptagna till handel på en 

reglerad marknad vid handel på både Burgundy och OMX?  
- Anser Ni att kvaliteten på Burgundy och OMX är densamma? Är det samma risk 

för investeraren att handla aktier upptagna till handel på en reglerad marknad på 
de båda marknaderna? 
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- Kan Burgundy betraktas som en ”free rider”?  
- Har de bolagen som är upptagna till handel på en MTF lägre/högre förtroende hos 

investerarna än de som är upptagna till handel på en reglerad marknad? Lägre/ 
högre risk?  

- Har Ni uppmärksammat någon skillnad i relationen mellan aktieägare och 
ledning i de bolagen som är upptagna till handel på en MTF jämfört med de 
bolagen som är upptagna till handel på en reglerad marknad?  

 
TRANSAKTIONSKOSTNADER 

• Vad anser Ni vara innebörden av transaktionskostnader? 
• Vad anser Ni ingå i courtage-avgifter?  
• Europaparlamentet säger i sitt förslag till omarbetningen av MiFID att ”på det hela 

taget har transaktionskostnaderna sjunkit och integrationen tilltagit”. Vilka 
transaktionskostnader talar de om? Håller Ni med om detta?  
- Har transaktionskostnaderna minskat generellt för hela samhället eller har det 

skett en omfördelning så att en grupp gynnats mer eller mindre? 
- Har OMX som reglerad marknad minskat/ökat sina transaktionskostnader?  

• Hur ser Ni på att marknadsstrukturen har ändrats då det idag finns fler 
marknadsplatser att handla på?  
- Har konkurrensen och transaktionskostnaderna förändrats i och med 

omstruktureringen?  
• Hur anser Ni att best execution implementerats på marknaden? 

- Vad anser Ni att marknaden/aktörerna/investerarna tycker om best execution? 
- Skiljer sig policyn rörande best execution åt mellan de olika 

värdepappersinstituten? 
- Anser Ni att marknaden har blivit mer eller mindre effektiv pga. best execution? 

Påverkan på transaktionskostnader? 
 

Före transaktionen 
• Är det lika lätt att hitta en motpart på Burgundy som på OMX? 
• Är det lika lätt att komma överens om ett pris på en MTF som på en reglerad 

marknad? På Burgundy som på OMX, vad gäller samma aktie? 
- Är det någon skillnad i likviditeten på de båda marknaderna? 

• Har det blivit någon kostnadsförändring vad gäller att få fram prisinformation 
(marknadsdata) för investerare och värdepappersinstitut i och med konkurrensen 
mellan börserna?  

• Anser Ni att asymmetrisk information parterna emellan är ett problem? Kan denna ha 
ökat efter MiFID? Kan denna påverka att det inte blir något avtal?  

 
 
Under transaktionen 

• Är avgifterna för att handla på OMX och Burgundy desamma?  
• Ser Ni någon förändring i bid-ask spreaden vad gäller aktiehandel efter införandet av 

MTF?  
• Är kontrakten lika standardiserade vad gäller handel med noterade aktier på OMX 

och Burgundy? 
- Är kontrakten med handel med onoterade aktier lika standardiserade som handel 

med noterade aktier? 
• Hur utformas kontrakten och vem är det som utformar dessa? 
• Är det lika lätt att komma överens om ett pris på Burgundy som på OMX?  

 
Efter transaktionen 

• Vad kan det uppstå för problem efter en transaktion?  
• Anser Ni att risken att kontraktet inte uppfylls är lika liten på Burgundy som på 

OMX?  
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• Vad kan det uppstå för problem efter en transaktion? Anser Ni att risken att 
kontraktet inte uppfylls är lika liten på Burgundy som på OMX?  

• Anser Ni att risken att motparten inte kan betala eller leverera varan är densamma på 
Burgundy och OMX?  

• Vad har investeraren för rättigheter efter en transaktion?  
• Är det samma kostnader vid clearing och avveckling för en investerare på OMX och 

Burgundy?  
• Har FI tillsatt ytterligare kontroll och tillsyn av marknadsplatserna beträffande oetiskt 

eller bedrägligt beteende på marknaden efter införandet av MTF? Har Ni sett mer av 
dessa beteenden efter införandet av MTF? 

 
EFFEKTER 

• Anser Ni att syftet med MTF nu fem år senare har uppfyllts och i så fall på vilket 
sätt?  

• Vilka oväntade effekter kan tänkas uppkomma/har uppkommit vid handel på 
Burgundy jämfört med handel på OMX efter regeländringen 2007 genom MiFID? 
(Sett ur ett transaktionskostnadsperspektiv) 

• Enligt Europaparlamentet har konkurrensen mellan marknadsplatserna ökat. På vilket 
sätt kommer detta till uttryck? 

• Hur har reglerade marknader reagerat på införandet av MTF? Har de förändrat 
någonting? 

• Vad anser Ni vara det främsta skälet till att Europeiska kommissionen kommit med 
ett förslag till omarbetning av MiFID? 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag Nasdaq OMX Stockholm/ Burgundy 

 
Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur 
införandet av multilateral trading facilities förändrat och påverkat transaktionskostnader på 
svenska marknadsplatser som bedriver handel med aktier. Ett delsyfte är också att beskriva 
institutionen multilateral trading facility och dess framväxt. 
 
Vi har delat upp denna intervju i tre delar utifrån hur vår uppsats är utformad. Inledningsvis 
ställs frågor kring dokumentationen och kartläggningen kring MTF för att fylla vissa 
kunskapsluckor. Enligt syftet handlar vår uppsats om att analysera transaktionskostnader. 
Transaktionskostnader ser vi som kostnader före, under och efter transaktionen, samt övriga 
kostnader som kan uppkomma. Under sista delen av intervjun berörs frågor kring oväntade, 
uppkomna effekter vad gäller transaktionskostnader efter införandet av MTF. Genomgående 
under intervjun efterfrågas behandling av transaktionskostnaderna före och efter införandet av 
MiFID och MTF, dvs. dess förändring.  
 
Följande underlag utgör basen för intervjun, där det lämnas möjlighet till följdfrågor och 
diskussion under intervjuns gång.  
 

• Vad är Er Befattning? Erfarenhet inom finansbranschen?  
• Vilken är Er tidigare kunskap rörande MTF och transaktionskostnader? 

 
DOKUMENTATION 
Allmänt 

• Vad tycker Ni är positivt och negativt med MTF:er?  
• Anser Ni att OMX och Burgundy har lika högt förtroende bland investerare och 

aktörer när det gäller aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad? 
Anser Ni att övriga MTF:er har lika högt förtroende som OMX? 
- Kan man som kund vänta sig samma kvalitet i aktier som är upptagna till handel 

på reglerad marknad på både Burgundy och OMX? (kvalitet på värdepappret) 
- Anser Ni att kvaliteten på Burgundy och OMX som marknadsplats är densamma? 

Är det samma risk?  
- Kan Burgundy betraktas som en ”free rider” då de endast handlar med bolag som 

redan är upptagna till handel på en reglerad marknad?  
- Har de bolag som är upptagna till handel på en MTF lägre förtroende hos 

investerarna än bolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad? Större 
risk med dessa bolag? 

- Anser Ni att det föreligger någon skillnad i relationen mellan aktieägare och 
ledning i bolag som tas upp i handel på en MTF och bolag som tas upp i handel 
på reglerad marknad?  

• Hur ser Er handelsövervakning ut? Vad har Ni för handelsövervakningssystem? 
• Hur skiljer sig handeln i bolag åt som är upptagna till handel på en reglerad marknad 

och bolag som är upptagna till handel på en MTF?  
 

Nasdaq OMX  
• Hur har uppkomsten av MTF:er påverkat Er? 
• Vad har Ni förändrat efter införandet av MiFID och uppkomsten av MTF:er? 
• Vad var bakgrunden till uppkomsten av First North?  
• Hur sker Er övervakning av bolag som är upptagna till handel på en MTF?  
• Hur ser avtalen med dessa bolag ut? Vad kostar det Er att ta upp ett bolag till handel?  
• Ni använder Er av handelssystemet INET. Hur fungerar det i jämförelse med 

Cinnober? Varför använder Ni er av INET och anser Ni att det är det bästa på 
marknaden?  
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Burgundy  

• Vad var det huvudsakliga målet med Burgundy? Vem/vilka tog initiativet? 
• Vilka regleringar har Burgundy jämfört med en reglerad marknad och övriga 

MTF:er? 
• Ni använder Er av handelssystemet Cinnober. Hur fungerar det i jämförelse med 

INET?  
 
TRANSAKTIONSKOSTNADER 

• Vad anser Ni vara innebörden av transaktionskostnader? 
• Hur anser Ni att storleken på Era transaktionskostnader ser ut i jämförelse med övriga 

svenska marknadsplatser?  
• OMX: Har Era transaktionskostnader förändrats efter MTF:ernas införande? Vilka 

transaktionskostnader har förändrats? 
- Hur påverkas Ni av den förändrade tick-size-storleken?  
- Föredrar Ni stora eller små handlare?  

• Anser Ni att transaktionskostnaderna har förändrats generellt för hela samhället sedan 
MTF:ernas införande eller har det skett en omfördelning så att en grupp gynnats mer 
eller mindre?  

• Hur ser Ni på att marknadsstrukturen har ändrats då det idag finns fler 
marknadsplatser att handla på?  
- Hur har marknaden, investerarna och aktörerna reagerat på uppkomsten av 

Burgundy och övriga MTF:er? 
 

Före transaktionen 
• Är det lika lätt/ svårt att hitta en motpart på Burgundy som på OMX? På OMX och 

övriga MTF:er?  
- Är det någon skillnad i likviditeten på Burgundy och OMX?  
- Är det lika lätt att komma överens om ett pris på Burgundy som på OMX? OMX 

jämfört med övriga MTF:er?  
• Har det blivit någon kostnadsförändring vad gäller att få fram prisinformation 

(marknadsdata) för investerare och värdepappersinstitut i och med konkurrensen 
mellan börserna? 

• Anser Ni att asymmetrisk information parterna emellan är ett problem?  
 
Under transaktionen 

• Är avgifterna för att handla på OMX och Burgundy desamma? Vilka är avgifterna för 
ett värdepappersinstitut för att få handla på OMX/Burgundy? 

• Ser Ni någon förändring i bid-ask spreaden sedan MTF:erna uppkom i Sverige? 
• Hur fungerar det med kontraktet och de avtal som skrivs mellan parterna vid en 

transaktion?  
• Kan en part undanhålla information vid en transaktion så att denne gynnas jämfört 

med den andra parten? 
 
Efter transaktionen 

• Vad kan det uppstå för problem efter en transaktion som Ni kan drabbas av eller 
måste hantera? Vilka risker måste Ni skydda er mot? Om det uppkommer tvister eller 
problem, vem hanterar då dessa? 

• Anser Ni att det uppkommer mer problem med aktier som är upptagna till handel på 
en MTF jämfört med aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad? 

• Kan ett värdepappersinstitut dra tillbaka sin order, dvs. ångra sig eller ändra sig? 
• Är det samma kostnader vid clearing och avveckling för en investerare på OMX och 

Burgundy?  
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EFFEKTER 

• Anser Ni att det har uppkommit oväntade effekter efter införandet av MiFID och 
MTF:er?  

• Enligt Europaparlamentet har konkurrensen mellan marknadsplatserna ökat. På vilket 
sätt kommer detta till uttryck? 

• Hur har reglerade marknader reagerat på införandet av MTF? Har de förändrat 
någonting? 

• Vad anser Ni vara det främsta skälet till att Europeiska kommissionen kommit med 
ett förslag till omarbetning av MiFID?  

 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 - Intervjuunderlag Avanza Bank/SEB 

 
Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur 
införandet av multilateral trading facilities förändrat och påverkat transaktionskostnader på 
svenska marknadsplatser som bedriver handel med aktier. Ett delsyfte är också att beskriva 
institutionen multilateral trading facility och dess framväxt. 
 
Vi har delat upp denna intervju i tre delar utifrån hur vår uppsats är utformad. Inledningsvis 
ställs frågor kring dokumentationen och kartläggningen kring MTF för att fylla vissa 
kunskapsluckor. Enligt syftet handlar vår uppsats om att analysera transaktionskostnader. 
Transaktionskostnader ser vi som kostnader före, under och efter transaktionen, samt övriga 
kostnader som kan uppkomma. Under sista delen av intervjun berörs frågor kring oväntade, 
uppkomna effekter vad gäller transaktionskostnader efter införandet av MTF. Genomgående 
under intervjun efterfrågas behandling av transaktionskostnaderna före och efter införandet av 
MiFID och MTF, dvs. dess förändring.  
 
Följande underlag utgör basen för intervjun, där det lämnas möjlighet till följdfrågor och 
diskussion under intervjuns gång.  
 

• Vad är Er Befattning? Erfarenhet inom finansbranschen?  
• Vilken är Er tidigare kunskap rörande MTF och transaktionskostnader? 

 
DOKUMENTATION 

• Vad tycker Ni är positivt och negativt med MTF:er?  
• Ni är aktieägare i Burgundy, vet Ni varför Ni var med och skapade Burgundy? 
• Märker Ni någon skillnad vad gäller handeln i bolag som är upptagna till handel på 

en reglerad marknad och bolag som är upptagna till handel på en MTF?  
• Har Ni samma förtroende för Burgundy och OMX? Hur pass välkänt är Burgundy 

jämfört med OMX för Er? 
- Anser Ni att Era kunder kan vänta sig samma kvalitet i aktier som är upptagna till 

handel på en reglerad marknad på både Burgundy och OMX? (kvalitet i 
värdepapper) 

- Anser Ni att kvaliteten på Burgundy och OMX som marknadsplats är densamma? 
Är det samma risk för investeraren att handla i aktier som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad på de båda marknaderna? (kvalitet på marknad) 

- Har de bolag som är upptagna till handel på en MTF lägre förtroende hos 
investerarna än bolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad? 

- Har Ni uppmärksammast någon skillnad i relationen mellan aktieägare och 
ledning i bolag som tas upp till handel på en MTF och bolag som tas upp till 
handel på reglerad marknad? 

- Handlar Ni i alla aktier på marknaden, även alla aktier som tas upp till handel på 
en MTF? Gäller detta generellt för alla värdepappersinstitut eller väljer vissa 
vilka aktier de vill handla med?  

• Har Ni ett fåtal stora kunder istället för många små? (vilket kan leda till att 
sannolikheten att en transaktion sker med samma motpart ökar.) Har Ni märkt någon 
ökning av att fler transaktioner kan göras upp internt efter MTF? 

• Vad krävs för att Ni ska få kunna handla på en marknad?  
- Teknisk utrustning?  
- Speciella kunskaper beroende på om det är en MTF eller reglerad marknad?  

Finns det exempelvis någon anställd hos er som har specifik kunskap kring bolag 
som är upptagna till handel på en MTF då dessa bolag inte har lika stora krav på 
sig vad gäller informationsgivning?  

- Avtal?  
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TRANSAKTIONSKOSTNADER 
• Vad anser Ni vara innebörden av transaktionskostnader? 
• Anser Ni att Burgundy har lägre transaktionskostnader än OMX? Än övriga MTF:er?  
• Hur har Era transaktionskostnader påverkats?  
• Anser Ni att transaktionskostnaderna har förändrats generellt för hela samhället sedan 

MTF:ernas införande eller har det skett en omfördelning så att en grupp gynnats mer 
eller mindre?  

• Hur ser Ni på att marknadsstrukturen har ändrats då det idag finns fler 
marknadsplatser att handla på?  

- Hur har Ni reagerat på uppkomsten av MTF:er?  
• Vad har Ni för policy för best execution? Skiljer sig denna mellan samtliga 

värdepappersinstitut?  
- Vad anser Ni att marknaden/aktörerna/investerarna tycker om best execution?  
- Anser ni att marknaden har blivit mer effektiv pga. best execution? Påverkan 

på transaktionskostnader? 
- Vill Ni hellre handla aktier på Burgundy istället för på en annan 

marknadsplats eftersom Ni är aktieägare här och då skulle kunna gynnas 
indirekt av handel?  

• Hur pass mkt nya investeringar i tekniska system och kunskap har för Er krävts efter 
de nya MTF:erna? Har dessa kostnader övervägt fördelarna med MTF?  

• Anser Ni det viktigt att ligga så nära börsen som möjligt vad gäller 
kostnadsbesparingar tack vare korta kablar?  

 
Före transaktionen 

• Upplever Ni att det är lika lätt att hitta en motpart på Burgundy som på OMX? På en 
MTF och på en reglerad marknad? 

- Hur ofta sker det att en kund inte hittar någon motpart till det önskade priset 
så att ordern inte går igenom? 

• Märker Ni av någon skillnad i likviditeten på Burgundy och OMX? 
- Är det lika lätt att komma överens om ett pris på en MTF som på en reglerad 

marknad? På Burgundy som på OMX vad gäller samma aktie? 
• Kan en kund ångra sig eller kan ett kontrakt ändras innan transaktionen har gjorts 

upp? (inom 3 dagar) 
• Har det blivit någon kostnadsförändring vad gäller att få fram prisinformation 

(marknadsdata) för investerare och värdepappersinstitut i och med konkurrensen 
mellan börserna?  

• Anser Ni att asymmetrisk information parterna emellan är ett problem?  
 

Under transaktionen 
• Betalar Ni olika avgifter för att få handla på en reglerad marknad och en MTF? 

Burgundy och OMX?  
• Ser Ni någon förändring i bid-ask spreaden sedan MTF:er uppkom? Sedan Burgundy 

startades?  
• Hur fungerar kontrakten mellan parterna vid transaktioner?  
• Hur ser kontrakten ut mellan Er och Era kunder?  
• Är det enklare och mer problemfritt att utföra en transaktion i en aktie som är 

upptagen till handel på en MTF jämfört med en aktie som är upptagen till handel på 
en reglerad marknad?  
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Efter transaktionen 
• Vad kan det uppstå för problem efter en transaktion som Ni kan drabbas av eller 

måste hantera? Vilka risker måste Ni skydda er mot? Om det uppkommer tvister eller 
problem, vem hanterar då dessa? 

• Märker Ni av någon skillnad vad gäller Era kostnader i clearing och 
avvecklingsprocessen efter införandet av MTF och MiFID?  

• Har Ni behövt öka era transaktionskostnader gentemot era kunder för att kunna 
använda er av EMCF och central motpart? 

• Finns det någon skillnad i clearing & avvecklings-kostnader vad gäller aktiehandel på 
en MTF och en reglerad marknad?  

• Anser Ni att det uppkommer mer problem med aktier som är upptagna till handel på 
en reglerad marknad jämfört med aktier som är upptagna till handel på en MTF? 

• Kan ett värdepappersinstitut dra tillbaka sin order, dvs. ångra sig eller ändra sig? 
 
EFFEKTER 

• Vilka oväntade effekter upplever Ni ha uppkommit efter införandet av MTF? 
• Vad anser Ni vara det främsta skälet till att Europeiska kommissionen kommit med 

ett förslag till omarbetning av MiFID?  
• Anser Ni att den dolda handeln har ökat efter MiFID och MTF:er och på vilket sätt 

har detta visat sig?  
 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 - Intervjuunderlag Zenit 

 
Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur 
införandet av multilateral trading facilities förändrat och påverkat transaktionskostnader på 
svenska marknadsplatser som bedriver handel med aktier. Ett delsyfte är också att beskriva 
institutionen multilateral trading facility och dess framväxt. 
 
Vi har delat upp denna intervju i tre delar utifrån hur vår uppsats är utformad. Inledningsvis 
ställs frågor kring dokumentationen och kartläggningen kring MTF för att fylla vissa 
kunskapsluckor. Enligt syftet handlar vår uppsats om att analysera transaktionskostnader. 
Transaktionskostnader ser vi som kostnader före, under och efter transaktionen, samt övriga 
kostnader som kan uppkomma. Under sista delen av intervjun berörs frågor kring oväntade, 
uppkomna effekter vad gäller transaktionskostnader efter införandet av MTF. Genomgående 
under intervjun efterfrågas behandling av transaktionskostnaderna före och efter införandet av 
MiFID och MTF, dvs. dess förändring.  
 
Följande underlag utgör basen för intervjun, där det lämnas möjlighet till följdfrågor och 
diskussion under intervjuns gång.  
 

• Vad är Er Befattning? Erfarenhet inom finansbranschen?  
• Vilken är Er tidigare kunskap rörande MTF och transaktionskostnader? 

 
DOKUMENTATION 

• Vad tycker Ni är positivt och negativt med MTF:er? 
• Märker Ni någon skillnad vad gäller handeln i bolag som är upptagna till handel på 

en reglerad marknad och bolag som är upptagna till handel på en MTF?  
• Har Ni samma förtroende för Burgundy och OMX? Hur pass välkänt är Burgundy 

jämfört med OMX för Er? 
- Anser Ni att era kunder kan vänta sig samma kvalitet i aktier som är upptagna till 

handel på en reglerad marknad på både Burgundy och OMX? (kvalitet i 
värdepapper) 

- Anser Ni att kvaliteten på Burgundy och OMX som marknadsplats är densamma? 
Är det samma risk för investeraren att handla i aktier som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad på de båda marknadsplatserna? (kvalitet på marknad) 

- Har de bolag som är upptagna till handel på en MTF lägre förtroende hos 
investerarna än bolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad?  

- Har Ni uppmärksammat någon skillnad i relationen mellan aktieägare och 
ledning i bolag som tas upp i handel på en MTF och bolag som tas upp i handel 
på reglerad marknad? 

- Handlar Ni i alla aktier på marknaden, även alla aktier som tas upp i handel på en 
MTF? Gäller detta generellt för alla institutionella investerare eller väljer vissa 
vilka aktier de vill handla med? 

• Har Ni ett fåtal stora kunder istället för många små? (vilket kan leda till att 
sannolikheten att en transaktion sker med samma motpart ökar.) 

 
TRANSAKTIONSKOSTNADER 

• Vad anser Zenit vara innebörden av transaktionskostnader? 
• Anser Ni att Burgundy har lägre transaktionskostnader än OMX? Än övriga MTF:er?  
• Anser Ni att transaktionskostnaderna har förändrats generellt för hela samhället sedan 

MTF:ernas införande eller har det skett en omfördelning så att en grupp gynnats mer 
eller mindre?  

• Hur ser Ni på att marknadsstrukturen har ändrats då det idag finns fler 
marknadsplatser att handla på? 

- Hur har Ni reagerat på uppkomsten av MTF:er?  
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- Vad anser Ni att marknaden/aktörerna/investerarna tycker om best execution?  
- Anser ni att marknaden har blivit mer effektiv pga. best execution? Påverkan 

på transaktionskostnader? 
• Hur pass mkt nya investeringar i tekniska system och kunskap har för Er krävts efter 

de nya MTF:erna? Har dessa kostnader övervägt fördelarna med MTF? 
• Anser Ni det viktigt att ligga så nära börsen som möjligt vad gäller 

kostnadsbesparingar tack vare korta kablar? 
 
Före transaktionen 

• Upplever Ni att det är lika lätt att hitta en motpart på Burgundy som på OMX? På en 
MTF och på en reglerad marknad? 

• Märker ni av någon skillnad i likviditeten på Burgundy och OMX?  
- Är det lika lätt att komma överens om ett pris på en MTF som på en reglerad 

marknad? På Burgundy som på OMX vad gäller samma aktie? 
• Kan en kund ångra sig eller kan ett kontrakt ändras innan transaktionen har gjorts 

upp? (inom 3 dagar)  
• Har det blivit någon kostnadsförändring vad gäller att få fram prisinformation 

(marknadsdata) för investerare och värdepappersinstitut i och med konkurrensen 
mellan börserna?  

• Anser Ni att asymmetrisk information parterna emellan är ett problem?  
 

Under transaktionen 
• Betalar Ni olika avgifter för att få handla på en reglerad marknad och en MTF? 

avgifter mellan Burgundy och OMX?  
• Ser Ni någon förändring i bid-ask spreaden sedan MTF:er uppkom? Sedan Burgundy 

startades?  
• Hur fungerar kontrakten mellan parterna vid transaktioner?  
• Hur ser kontrakten ut mellan Er och era kunder?  
• Är det enklare och mer problemfritt att utföra en transaktion i en aktie som är 

upptagen till handel på en MTF jämfört med en aktie som är upptagen till handel på 
en reglerad marknad? 

 
Efter transaktionen 

• Vad kan det uppstå för problem efter en transaktion som Ni kan drabbas av eller 
måste hantera? Vilka risker måste Ni skydda er mot? Om det uppkommer tvister eller 
problem, vem hanterar då dessa? 

• Märker Ni av någon skillnad vad gäller era kostnader i clearing- och 
avvecklingsprocessen efter införandet av MTF och MiFID?  

• Har Ni behövt öka era transaktionskostnader gentemot era kunder för att kunna 
använda er av EMCF och central motpart? 

• Finns det någon skillnad i clearing- & avvecklingskostnader vad gäller aktiehandel på 
en MTF och en reglerad marknad?  

• Anser Ni att det uppkommer mer problem med aktier som är upptagna till handel på 
en reglerad marknad jämfört med aktier som är upptagna till handel på en MTF? 

• Kan ett värdepappersinstitut dra tillbaka sin order, dvs. ångra sig eller ändra sig? 
 
EFFEKTER 

• Vilka oväntade effekter upplever Ni ha uppkommit efter införandet av MTF? 
• Vad anser Ni vara det främsta skälet till att Europeiska kommissionen kommit med 

ett förslag till omarbetning av MiFID?  
• Anser Ni att den dolda handeln har ökat efter MiFID och MTF:er och på vilket sätt 

har detta visat sig? 
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Bilaga 5 - Intervjuunderlag Euroclear Sweden/ European Multilateral Clearing Facility 

 
Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur 
införandet av multilateral trading facilities förändrat och påverkat transaktionskostnader på 
svenska marknadsplatser som bedriver handel med aktier. Ett delsyfte är också att beskriva 
institutionen multilateral trading facilities och dess framväxt. 
 
Enligt syftet handlar vår uppsats om att analysera transaktionskostnader. 
Transaktionskostnader ser vi som kostnader före, under och efter transaktionen, samt övriga 
kostnader som kan uppkomma. Under sista delen av intervjun berörs frågor kring oväntade, 
uppkomna effekter vad gäller transaktionskostnader efter införandet av MTF. Genomgående 
under intervjun efterfrågas behandling av transaktionskostnaderna före och efter införandet av 
MiFID och MTF, dvs. dess förändring.  
 
Följande underlag utgör basen för intervjun, där det lämnas möjlighet till följdfrågor och 
diskussion under intervjuns gång.  
 

• Vad är Er Befattning?  
• Vilken är Er tidigare kunskap inom clearing- och avvecklingsverksamhet? 

 
Clearing och avveckling 
 
Euroclear Sweden 

• Har clearing och avveckling förändrats sedan uppkomsten av MTF (genom införandet 
av MiFID, 2007)? I så fall på vilket sätt?  

• Vilka låg bakom införandet av central motpart i Sverige?  
• Hur fungerar clearing och avveckling när det gäller handel på en MTF i Sverige? Har 

de en CCP? 
• Är det lägre/högre risk att ha en central motpart?  

- Hur värderar man denna risk jämfört med kostnaden som värdepappersinstituten 
får betala till EMCF? 

• Hur clearas och avvecklas MTF:ernas aktier på First North, Aktietorget och NGM?  
• Måste ett värdepappersinstitut vara medlem hos ES och EMCF för att få handla på 

OMX. Gäller detta även för handel mellan Burgundy (som MTF)? 
• Hur fungerar avtalet mellan Euroclear Sweden och värdepappersinstituten?  
• Vad har värdepappersinstituten för kostnader/avgifter gentemot Euroclear Sweden för 

att de skall kunna avveckla sina aktier?  Har dessa avtal och kostnader förändrats vid 
införandet av MTF:er?  

• Finns det i dagsläget någon konkurrens och prispress vad gäller clearing och 
avveckling i Sverige? 

• Har Ni sett att kostnader har ökat/ minskat/omfördelats sen införandet av MTF? Har 
det försvunnit eller tillkommit kostnader?  

• Vad kan det uppkomma för problem, svårigheter och risker med clearing och 
avveckling? 
- Har Euroclear Sweden sett någon ökning, minskning eller förändring inom detta? 
- Enligt en källa så har avvecklingsgraden sjunkit något sen EMCF startade i 

Sverige, Vad beror detta på?  
- Finns det något sanktionssystem för detta, och hur fungerar det i så fall? Har detta 

ändrats efter införandet av MiFID? 
• Kan Ni se någon förändring i betalningen och i leveransen av värdepappret efter 

införandet av MiFID? 
• Kan Ni se några stora skillnader i transaktionskostnader om man ser till de bolag som 

har central motpartsclearing jämfört med de som inte har det? 
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EMCF 
• Hur ser clearing- & avvecklingsprocessen ut idag med CCP (EMCF) i bilden jämfört 

med innan Sverige hade en CCP. Vilka steg har tillkommit/tagits bort? 
• Skulle Ni kunna reda ut begreppen GCP och DCP? 
• Hur många GCM:er finns det i Sverige? Är det de största 

värdepappersinstituten(bankerna)?  
• Uppkom EMCF på grund av MiFID-direktivet och införandet av MTF?  
• Hur fungerar nettningsprocessen? 
• Stämmer det att CCP:n i Sverige endast clearar large cap-aktier? Vilka aktier på 

OMX och Burgundy clearas på EMCF?  
• Skickar Ni, efter clearing, informationen vidare till Euroclear Sweden så att 

avveckling kan ske eller går denna information via GCM:erna och sedan vidare till 
Euroclear Sweden? 

• Hur anser Ni att transaktionskostnaderna har förändrats i och med CCP:ns införande i 
Sverige som påverkat clearingprocessen?  

 
 
 

Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 6 – Prislista Nasdaq OMX
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Bilaga 7 – Prislista Burgundy 

 
 
 

 
 


